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O que é a Responsabilidade Social 

Empresarial? 

1.1. A RSE na União Europeia 

 
Resumo 
 
A Responsabilidade Social Empresarial (RSE) refere a responsabilidade geral 
das empresas por uma gestão sustentável em termos económicos, ecológicos 
e sociais. A grande variedade de empresas e mercados confere diferentes 
interpretações a este termo. A título de orientação, a Comissão Europeia define 
assim a RSE: 
 
A “Responsabilidade Social Empresarial (RSE) é um conceito fundamental 
criado para ajudar as empresas a integrar voluntariamente preocupações 
sociais e ecológicas nas suas actividades de negócio e relações com 
stakeholders.” 
 
Objectivos de aprendizagem 
 

 Conhecer a definição de RSE da Comissão Europeia 

 Ser capaz de ilustrar de forma clara o conceito de RSE  
 
RSE – Conteúdos de aprendizagem  
 
Em 2001 o Comité Europeu publicou um Livro Verde para a RSE intitulado 
“Promover um quadro europeu para a responsabilidade social das empresas”. A 
definição de RSE que este integra foi estabelecida através de um debate económico, 
social e político. Diz o seguinte: "A Responsabilidade Social Empresarial (RSE) é um 
conceito fundamental criado para ajudar as empresas a integrar de forma voluntária 
preocupações sociais e ecológicas nas suas actividades de negócio e relações com 
stakeholders." 
 
Esta definição de RSE refere a responsabilidade social das empresas em três pilares 
de sustentabilidade: (1) Economia/”Lucro”, (2) Assuntos sociais/”Pessoas” e (3) 
Ambiente/”Planeta” (conhecidos como o “triple bottom line”). Podemos formar um 
triângulo facilmente interpretável com os vértices Pessoas/Planeta/Lucro (ver 
imagem). Este triângulo pode simbolizar para as empresas os efeitos da sua 
actividade sobre a economia, os assuntos sociais e o ambiente. A gestão RSE 
integra objectivos sociais e ecológicos nas actividades empresariais de forma a que 
o sucesso económico seja combinado com o benefício para a sociedade e para o 
ambiente (uma situação de vantagem recíproca). 
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O elemento crucial da definição de RSE da Comissão Europeia é o seu carácter 
voluntário. Sublinha as vantagens e as desvantagens derivadas da implementação 
da RSE: por um lado, o princípio de voluntariedade enfatiza que a RSE deve 
supostamente ir além das disposições legais. Assim, a RSE deve tornar possível um 
lucro económico e social adicional. Aliás, é preferível que as empresas possam 
decidir por si o que podem melhorar em termos sociais e económicos para além do 
que já está legalmente estabelecido. Isto permite às empresas colocarem a RSE 
próxima das suas principais áreas de negócio e desenvolver uma estratégia 
individual. Contudo, a RSE pode, por outro lado, ser criticada como uma frase vazia, 
uma tentativa de branquear ecologicamente as relações públicas perante a ausência 
de legislação vinculativa na RSE, e do carácter “voluntário” desta. 
 
Ainda como característica adicional na definição de RSE da UE, a sua integração 
nas actividades de negócio não se foca tanto na dimensão em que o lucro gerado é 
usado para fins social ou ecologicamente relevantes. Na verdade, a integração da 
RSE implica que todos os processos capazes de gerar lucro sejam social e 
ecologicamente sustentáveis. Consequentemente, a RSE deve referir-se ao ciclo de 
vida de produtos e serviços (por exemplo, o desenvolvimento, a cadeia de valor 
acrescentado, a esperança de vida e a reciclagem dos produtos). Kellie McElhaney, 
director do Centro para a Responsabilidade Empresarial na Universidade da 
Califórnia, acrescenta o seguinte ponto: “A RSE não se refere à forma como 
investimos o dinheiro ganho; refere-se à forma como ganhamos o dinheiro que 
depois investimos.” 
 
Mais ainda, um conceito credível e sustentável de RSE abrange todas as funções na 
empresa. De forma a criarmos uma via de compreensão desta perspectiva, não 
tanto como um gasto relacionado a custos, mas mais como um investimento 
direccionado a um processo de melhoria, os stakeholders (as partes interessadas na 
actividade da empresa) têm um papel central: no processo de estratégia de RSE, um 
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diálogo sistemático orientado para os stakeholders canaliza todas as forças com 
impacto real no universo de uma empresa. 
 

 
Informações e recursos adicionais 
 
Livro Verde com o título “Promover um quadro europeu para a responsabilidade 
social das empresas ” 
 
Comissão Europeia, Bruxelas, 18-07-2001, KOM (2001) 366 

 
Versão inglesa:  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2001/com2001_0366en01.pdf 
 
Versão alemã;  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/de/com/2001/com2001_0366de01.pdf 
 
Versão portuguesa:  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/pt/com/2001/com2001_0366pt01.pdf 
 
 

 
 

 
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2001/com2001_0366en01.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/de/com/2001/com2001_0366de01.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/pt/com/2001/com2001_0366pt01.pdf
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O que é a Responsabilidade Social 

Empresarial? 

1.2. Definições e classificação do conceito de RSE 

 
Resumo 

Na prática empresarial, como nos discursos científico e sociopolíticos, a 
responsabilidade empresarial e o compromisso voluntário são referidos sob 
diferentes designações. Os termos mais usados são a Responsabilidade 
Social Empresarial (RSE), a Responsabilidade Empresarial (RE) e a Cidadania 
Empresarial (CE). 

 
Objectivos de aprendizagem 
 

 Desenvolver uma compreensão abrangente dos diferentes termos usados 
para referir a responsabilidade empresarial e o compromisso voluntários 

 
 
RSE – Conteúdos de Aprendizagem 
 
A responsabilidade social empresarial está hoje cada vez mais a ser difundida e 
desenvolvida em todo o mundo sob diferentes nomes e conceitos, como 
Responsabilidade Social Empresarial (RSE), Cidadania Empresarial (CE) e 
Responsabilidade Empresarial (RE). Não havendo propriamente uma definição 
global e uniforme de responsabilidade social empresarial, os conceitos relativos a 
este tema são histórica e culturalmente influenciados, tanto na prática social como 
no meio científico e político, variando de acordo com as realidades regionais ou 
nacionais, o contexto legal em que se enquadram, e o foco das empresas. 
 
As ideias de responsabilidade social empresarial e de compromisso civil referem-se 
sobretudo a economias de mercado liberal, com um peso relativamente pequeno do 
estado-providência. Em contrapartida, a presença de uma gestão estatizada, da 
contratação colectiva ou empresarial resulta num entendimento diferente da 
responsabilidade empresarial e de um compromisso civil nas economias de mercado 
social ou de estado-providência, predominantes na Europa. 
 
As seguintes definições de RSE, RE e CE foram recolhidas a partir do glossário 
relativo à responsabilidade empresarial compilado pelo fórum de RSE do Governo 
Federal da Alemanha e ilustram as diferenças e os pontos de convergência entre as 
definições dos conceitos:  
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Responsabilidade Social Empresarial (RSE) 
 
Responsabilidade Social Empresarial (RSE) refere-se a empresas e outras 
organizações e instituições que integrem de forma voluntária a responsabilidade 
social – para além das suas obrigações legais. A União Europeia define a RSE como 
um sistema “criado para ajudar as empresas a integrar de forma voluntária 
preocupações sociais e ambientais nas suas actividades de negócio e na sua 
interacção com os seus stakeholders numa base voluntária”. A RSE não substitui 
medidas políticas e legislação. Não obstante, a RSE garante as condições para 
prosseguir objectivos sociais alargados e definir padrões. 
 
Responsabilidade Empresarial (RE) 
 

A Responsabilidade Empresarial (RE) descreve o sentido de responsabilidade de 
uma empresa sobre os efeitos, num dado momento, da sua actividade de negócio 
na sociedade, nos trabalhadores, no seu meio ambiente económico. Neste 
processo, a responsabilidade empresarial representa uma filosofia de negócio que 
incide na transparência, numa conduta de ética e no respeito pelos stakeholders. O 
termo abrange os conceitos de Responsabilidade Social Empresarial (RSE), 
Governança Corporativa e Cidadania Empresarial. Embora os termos de RE e RSE 
sejam frequentemente usados como sinónimos, o conceito de RE é bastante mais 
amplo que o de RSE. O conceito de RSE recai sobretudo nos desafios ecológicos e 
sociais para as empresas, assumindo apenas duas das três dimensões da 
sustentabilidade. Embora a RSE considere unicamente o lucro de uma empresa 
como condição estrutural para acções empresariais responsáveis, o conceito de RE 
integra explicitamente a dimensão económica da sustentabilidade. O diálogo aberto 
com os stakeholders é um dos pilares da CR. Isto inclui, por exemplo, clientes, 
colaboradores, investidores, fornecedores, Estado e organizações não-
governamentais. 
 
Compromisso Social Empresarial (Cidadania Empresarial / CE) 
 
O Compromisso Social Empresarial refere-se ao investimento voluntário e sem fins 
lucrativos na comunidade feito por uma dada empresa. Para este efeito, a empresa 
disponibiliza dinheiro, produtos ou simplesmente o know-how ou a mão-de-obra dos 
seus empregados. O compromisso pode ser realizado recorrendo a diversos meios, 
como donativos e patrocínios, voluntariado empresarial e parcerias público-privadas. 
Para ser credível, este compromisso deve estar integrado na estratégia de 
sustentabilidade das empresas e ter uma ligação estreita com a sua principal área 
de negócio ou know-how. O compromisso permite gerar vantagens, tanto para a 
sociedade como para a empresa, resultando assim numa situação de vantagem 
mútua. 
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Conclusão 
 
Não é possível extrair conclusões universalmente válidas no que diz respeito à 
definição conceptual e ao debate sobre a responsabilidade empresarial e ao 
compromisso voluntário das empresas. Na verdade, verificamos que os conceitos 
bases e as abordagens de gestão relativos a este tema estão a evoluir à medida que 
os olhamos mais atentamente. Termos como gestão sustentável, gestão baseada no 
valor e gestão empresarial responsável podem ainda reflectir perspectivas mais 
alargadas, podendo ser descritos tanto por RSE como por CE. 
 
A interpretação da Cidadania Empresarial (CE) como um aspecto parcial da RSE, 
descrevendo a dimensão externa na acepção de uma influência positiva de uma 
empresa sobre a sociedade, está hoje globalmente difundida. No entanto, 
dependendo do caso, os termos RSE e CE são usados de forma alternada, sob a 
explicação de que o conceito de Cidadania Empresarial é mais acessível e fácil de 
transpor para o mundo dos negócios. 
 
 
Exercício 1.2. (aproximadamente 15 minutos) 
 
Enquadre cada uma das actividades abaixo indicadas nos termos RSE, RE ou CE. 
São possíveis múltiplas escolhas. Discuta e justifique as suas opções. 
 
A empresa de construção civil "CSR Hochbau"...  
 

A) Vai doar 10 000 euros ao infantário de uma pequena aldeia onde a empresa 
concluiu recentemente um importante projecto residencial. A venda dos 
apartamentos é lenta. 
 

B) Aposta na tendência “assistência à autonomia dos idosos” e planeia 
desenvolver um condomínio no segmento superior de luxo de uma estância 
de tratamento. A procura pela área de maior captação é significativa. 

 
C) Vai introduzir horas de trabalho flexíveis para os funcionários dos seus 

escritórios  
 

D) Designou um artista de renome internacional para a criação de uma escultura 
na área exterior de edifício de escritórios recentemente construído. 

  
E) Está a compilar uma brochura de RSE com projectos de construção 

seleccionados para enfatizar os seus processos de construção ecológicos 
usados em determinados projectos. 
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F) Vai responder às acusações por parte dos media de sectarismo envolvendo 
um grande projecto de construção através da criação de um código de ética 
para os funcionários da empresa. 

 
 
Informações e recursos adicionais 
 

Fórum de RSE do Governo Federal da Alemanha  
 
http://www.csr-in-deutschland.de (Website em alemão)  
http://www.csr-in-deutschland.de/portal/generator/4420/startseite.html 
(Website em inglês) 
 
 
Gerd Mutz: CSR und CC – Gesellschaftliche Regulierung und Steuerung. Ein Essay 
Münchner Institut für Sozialwissenschaften  
http://www.socialscience.de 
 
 
Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho  
http://osha.europa.eu/hu/topics/business-old/csr/index_html  
 
 
Foglalkoztatási és Szociális Hivatal - MOBILITÁS Országos Ifjúsági Szolgálat 
(Hungarian CSR definition) 
 
http://www.mobilitas.hu/csr 
 
Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal – AICEP  
 

http://www.portugalglobal.pt/PT/Paginas/Home.aspx  

Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa   

Versão Inglesa: http://www.ics.ul.pt/instituto/?ln=e&mm=2  

Versão Portuguesa: http://www.ics.ul.pt/instituto/?  

Centro de Investigação em Sociologia Económica e das Organizações 

Versão Inglesa: http://pascal.iseg.utl.pt/~socius/home_uk.html  

Versão Portuguesa: http://pascal.iseg.utl.pt/~socius/home.html  

Centro de Estudos Sociais  

Versão Inglesa: http://www.ces.uc.pt/index.php?id_lingua=2  

http://www.csr-in-deutschland.de/
http://www.csr-in-deutschland.de/portal/generator/4420/startseite.html
http://www.socialscience.de/
http://osha.europa.eu/hu/topics/business-old/csr/index_html
http://www.mobilitas.hu/csr
http://www.portugalglobal.pt/PT/Paginas/Home.aspx
http://www.ics.ul.pt/instituto/?ln=e&mm=2
http://www.ics.ul.pt/instituto/
http://pascal.iseg.utl.pt/~socius/home_uk.html
http://pascal.iseg.utl.pt/~socius/home.html
http://www.ces.uc.pt/index.php?id_lingua=2
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Versão Portuguesa: http://www.ces.uc.pt/  

Outras Organizações Portuguesas:  

http://www.rsopt.com  

http://www.act.gov.pt    

http://www.cite.gov.pt  

http://www.cig.gov.pt/  

http://www.iambiente.pt/portal/page?_pageid=73,1&_dad=portal&_schema=PORTAL   

http://www.apenergia.pt  

http://www.dgge.pt  

http://www.adene.pt/ADENE.Portal  

http://www.inag.pt   

http://www.ineti.pt  

http://www.iapmei.pt  

http://www.ine.pt  

http://www.p3e-portugal.com   

http://www.sairdacasca.com/  

http://www.bcsdportugal.org  

http://www.apee.pt/portal/  

http://www.grace.pt  

http://www.cecoa.pt/en-US/44/2/29/Projecto.aspx  
 

 

 
 

http://www.ces.uc.pt/
http://www.rsopt.com/
http://www.cite.gov.pt/
http://www.cig.gov.pt/
http://www.iambiente.pt/portal/page?_pageid=73,1&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.apenergia.pt/
http://www.dgge.pt/
http://www.adene.pt/ADENE.Portal
http://www.inag.pt/
http://www.ineti.pt/
http://www.iapmei.pt/
http://www.ine.pt/
http://www.p3e-portugal.com/
http://www.sairdacasca.com/
http://www.bcsdportugal.org/
http://www.apee.pt/portal/
http://www.grace.pt/
http://www.cecoa.pt/en-US/44/2/29/Projecto.aspx
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O que é a Responsabilidade Social 

Empresarial? 

1.3. Empreendedorismo social e empresas sociais 

 
Resumo 
 
O objectivo dos empreendedores sociais é identificar e implementar soluções 
inovadoras de empreendedorismo para problemas sociais urgentes. O 
conteúdo e finalidade do trabalho de uma empresa social limitam-na a uma 
natureza não lucrativa; esta é a diferença que a define em relação às empresas 
tradicionais orientadas para o lucro. 
 
 
Objectivos de aprendizagem 
 

 Contrastar as diferenças, pontos de convergência e o potencial entre RSE e 
empresas sociais 

 Reflectir sobre o conceito de empresa social e empreendedorismo social 
como vias para o desenvolvimento profissional no âmbito da RSE 
 

 
RSE – Conteúdos de Aprendizagem 
 
No debate sobre Responsabilidade Social Empresarial (RSE), os empreendedores 
sociais e as empresas sociais são regularmente introduzidos como conceitos 
relacionados e em parte concorrenciais. A RSE descreve a gestão empresarial 
responsável como um modelo de negócio rentável, e uma solução secundária para 
uma questão social. Pelo contrário, o primeiro objectivo de um empreendedor social 
e de uma empresa social é encontrar soluções para lacunas empresariais, 
ecológicas e sociais. 
 
Desta forma, o termo empresa social refere uma actividade empresarial que 
obedece a um compromisso de prossecução de melhorias significativas na 
sustentabilidade de uma sociedade, por via da inovação e do pragmatismo. Os seus 
campos de acção podem ir desde a educação à protecção do ambiente, a luta 
contra a pobreza ou os direitos humanos. Porque a ideia de obter lucro ocupa 
tradicionalmente um lugar secundário numa empresa social, modelos de 
financiamento com base na cooperação, subsídios, doações ou rendimentos 
centram-se sempre em metas sociais designadas. A via da obtenção de rendimentos 
depende fortemente de existirem clientes pagantes, ou seja, de haver um mercado 
associado à área de intervenção da empresa social. 
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As empresas sociais registaram uma tendência de subida nas agendas económica e 
política (de desenvolvimento) graças ao prémio Nobel da Paz de 2007: o economista 
Muhammad Yunus, do Bangladesh, foi agraciado com o prémio pela criação de um 
sistema de microcrédito destinado aos "mais pobres dos pobres". Desde sua 
criação, o Grameen Bank (literalmente Banco da Aldeia) tem trabalhado com um 
segmento da população normalmente classificado como não tendo capacidade de 
endividamento pelas instituições comerciais de crédito. Desde então, o Grameen 
Bank tornou-se um dos mais bem-sucedidos bancos no continente e evoluiu para 
uma estrutura de empresas sociais que intervém em matérias como a dificuldade de 
acesso dos mais desfavorecidos às tecnologias de comunicação, educação e 
alimentação saudável. 
 
Muhammad Yunus e várias outras organizações criaram ainda uma opção de 
cooperação importante para uma gestão de RSE: joint-ventures de empresas sociais 
com negócios comerciais. Tal como foi definida, esta forma de organização promove 
uma interacção entre empresas sociais e uma estratégia de negócio que integra 
RSE. Assim se gera em conjunto valor social e económico, no qual empreendedores 
sociais revezam-se com as empresas tradicionais na gestão e contribuem com os 
seus conhecimentos. Para as empresas, isto inclui, por exemplo, os seus produtos e 
a capacidade de atrai financiamento, ao passo que os empreendedores sociais 
estão na posse de redes de vendas e de informação sobre formas de financiamento 
adequadas para o cliente. Um exemplo deste tipo de alianças, especialmente tendo 
em vista os mais pobres entre os pobres – a “base da pirâmide do mercado” – é 
representado por uma joint-venture entre a Danone e o Grameen Bank (ver o 
exemplo). 

A Ashoka é a primeira e maior organização internacional na promoção de 
empreendedores sociais. Desde 1980, esta organização seleccionou e apoiou cerca 
de dois mil associados por mais de setenta países. Muitos destes conseguiram, com 
o tempo, tornar os seus projectos empresas rentáveis, continuando a reinvestir os 
lucros na prossecução dos seus objectivos sociais. Outros mantêm-se dependentes 
de doações e subsídios, visto operarem em áreas onde é impossível gerar receitas 
num mercado livre. Muhammad Yunus é o mais famoso associado desta 
organização. 

 
Exemplo (a partir da informação cedida pela empresa) 
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“Grameen Danone Foods – Social Business Enterprise” é o nome dado à joint-
venture entre a Danone e o Grameen Bank, com o qual a Danone está a desenhar 
um novo percurso na sua actividade no Bangladesh. É uma empresa social, o 
objectivo não é o lucro, mas sim o compromisso social de combate à pobreza no 
Terceiro Mundo. O rendimento gerado é reinvestido na empresa. É permitido um 
dividendo máximo de 1%. 

A Danone produz neste país o iogurte “Schokti Doi”, em fábricas locais, e usa o leite 
dos agricultores locais. O leite é comprado a um preço fixo e também facultado um 
serviço gratuito de veterinária que garante a saúde dos animais e, assim, um leite de 
melhor qualidade. O iogurte é vendido pelas senhoras “Grameen”. Estas deslocam-
se porta a porta com uma saco térmico e vendem o produto por 6 cêntimos o copo. 
Isto corresponde ao nível de consumo local. As senhoras Grameen ficam com uma 
pequena parcela dos iogurtes vendidos, o que lhes garante um meio de 
subsistência. 

O iogurte é produzido é rico em vitamina A, zinco e iodo, estando adaptado para 
suprir as necessidades específicas das crianças de Bangladesh, frequentemente 
subnutridas. Um copo de iogurte de 80 gramas satisfaz 30 por cento da dose infantil 
necessária de vitamina A, zinco e iodo num dia. O produto foi desenvolvido em 
conformidade com a missão da Danone: "Levar saúde e nutrição para o maior 
número de pessoas possível”. 

O projecto foi lançado em 2006, com grande sucesso. Até agora, foi instalada uma 
fábrica em Bogra, que produz perto de 10 000 copos de iogurte por dia e dá 
emprego a 50 pessoas. Está prevista a construção de mais fábricas, sendo o 
objectivo atingir as 50 unidades de produção por todo o Bangladesh em 2016. O 
iogurte deverá ser produzido em fábricas locais para a região correspondente, de 
forma a evitar os elevados custos de distribuição inerentes ao uso de viaturas com 
sistemas de alta refrigeração. 

Para apoiar os locais na produção de leite para a fábrica ou no trabalho das 
“senhoras Grameen”, o Grameen Bank está a conceder microcréditos rondando um 
montante médio de 30 a 40. Isto permite aos agricultores comprar vacas ou rações, 
e financiar a compra de frigoríficos para armazenar o leite até ao momento do seu 
transporte e entrega na fábrica. O crédito garante também às senhoras Grameen 
uma verba de arranque para adquirirem, por exemplo, os seus sacos térmicos. Com 
isto, a joint-venture cria infra-estruturas de trabalho, apoia o sector agrícola, e 
contribui ao mesmo tempo para a cadeia alimentar das populações locais. 

O investimento necessário para a construção das outras fábricas é angariado 
através do fundo de investimento “Danone comunities”. É dada assim a 
oportunidade de participar neste projecto a pessoas de todo o mundo, que queiram 
fazer um investimento. 
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Informações e recursos adicionais 
 
O website internacional da Ashoka para a promoção de empresas sociais  
 
http://www.ashoka.org/international 
 

 
Exemplo: Grameen Danone Foods 
 
Versão alemã: http://www.danone.de/grameen.html 
 
Versão portuguesa: 
http://www.danone.pt/folder/press/docs/372_DIARIO%20ECONOMICO_DANONE%2
0GRAMEN.pdf 
 
 
Hungarian Social Business Tour 2010  
 
http://www.szocialisfejlesztes.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=214
&Itemid=1 
 
 
 
 
 

http://www.ashoka.org/international
http://www.danone.de/grameen.html
http://www.danone.pt/folder/press/docs/372_DIARIO%20ECONOMICO_DANONE%20GRAMEN.pdf
http://www.danone.pt/folder/press/docs/372_DIARIO%20ECONOMICO_DANONE%20GRAMEN.pdf
http://www.szocialisfejlesztes.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=214&Itemid=1
http://www.szocialisfejlesztes.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=214&Itemid=1
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O que é a Responsabilidade Social 

Empresarial? 

1.4. Ética empresarial e gestão baseada no valor 

 
Resumo 
 
A ética empresarial aborda as regras e os princípios éticos dentro de um 
contexto de negócio. A ética empresarial manifesta-se em situações muito 
específicas nas quais donos de empresas, gestores e trabalhadores são 
confrontados com decisões difíceis de gestão. Afecta áreas elementares como 
uma contabilidade verdadeira, a observância dos direitos dos trabalhadores e 
a equidade nas relações dentro da empresa. Ao desenvolver a sua declaração 
de princípios, missão, ou códigos de comportamento e de ética empresarial, 
uma empresa pode identificar princípios de Responsabilidade Social 
Empresarial (RSE) e um sistema de gestão baseada no valor. 
 
 
Objectivos de aprendizagem 
 

 Conhecer os termos ética empresarial e gestão baseada no valor 

 Debater os valores e padrões em que assentam a RSE e a gestão baseada 
no valor 

 
 
RSE – Conteúdos de Aprendizagem 
 
Geralmente, a ética empresarial não se ocupa da justificação da ética, lidando antes 
com a avaliação de questões práticas, problemas e tarefas relacionados com a 
actividade e relações de negócio. Decisões relativas à ética empresarial surgem, por 
exemplo, quando interesses comerciais (muitas vezes em linha com as chamadas 
necessidades económicas inerentes) colidem com a conduta ética ou as atitudes 
pessoais e os valores dos agentes. 
 
A distinção entre valores e padrões é útil para compreender a ética empresarial. Os 
valores são objectivos, finalidades e hábitos religiosos ou espirituais, considerados 
importantes, valiosos ou desejáveis, por norma, para um grupo – como, por 
exemplo, os trabalhadores de uma empresa, os stakeholders, ou mesmo a 
sociedade e os seus diferentes círculos culturais. Alguns exemplos de valores 
incluem a paz, a liberdade, o progresso, os direitos humanos, a propriedade, a 
solidariedade, a educação e a justiça. 
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Os padrões são expectativas de valor. Os padrões constituem um guia básico 
orientação para os indivíduos e suas vidas sociais e profissionais. Eis um exemplo 
simples de padrões: “A nossa empresa não está aberta aos Domingos” – aqui os 
valores associados são o descanso e saúde dos funcionários. 
 
A deontologia (ex: Immanuel Kant) e o utilitarismo (ex: John Stuart Mill) são 
movimentos particularmente importantes no campo da ética.  
 
A ética deontológica baseia-se no princípio de que “o bem” é algo solidamente 
estabelecido desde tempos imemoriais, algo que é definido independentemente da 
percepção humana, importando acima de tudo identificar o seu comando moral. Por 
exemplo, este tipo de ética nunca poderia ser compatível com uma mentira, mesmo 
que esta tenha subjacente uma motivação moral.  
 
Ao contrário, o utilitarismo centra-se acima de tudo nas consequências de uma 
acção, e só a considera moralmente boa se esta for útil. Se as consequências 
positivas pesarem mais que as consequências potencialmente negativas, a acção 
está justificada no âmbito do utilitarismo. Em suma, o que é relevante é “o resultado 
final”.  
 
As empresas têm formas de traduzir os seus valores económicos, sociais e 
ecológicos no âmbito da RSE e da gestão baseada no valor. Uma estrutura 
cientificamente referido como “Quadrado de Valor” (Prof. Dr. Josef Wieland, 
Constance University) pode ser usado como uma ferramenta de passagem à prática. 
Um “quadrado de valor” divide-se em 1) valores de desempenho, 2) valores de 
comunicação, 3) valores de cooperação e 4) valores morais. 
 
Valores de desempenho 

 Benefícios 

 Qualificação 

 Vontade de trabalhar 

 Flexibilidade 

 Criatividade 

 Foco na inovação 

 Qualidade 
 
Valores de comunicação 

 Respeito 

 Pertença 

 Franqueza 

 Transparência 

 Comunicação 

 Vontade de assumir riscos 
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Valores de cooperação 

 Lealdade 

 Espírito de equipa 

 Competências em gestão de conflitos 

 Compreensão 

 Foco na comunicação 
 
Valores morais 

 Integridade 

 Justiça 

 Honestidade 

 Respeito contratual  

 Responsabilidade  
 
São exigidos vários níveis processuais dentro de uma organização para configurar 
uma gestão baseada no valor. Geralmente, a empresa começa por definir os seus 
valores-base na forma de um código (1. codificação), a que se segue uma etapa de 
implementação nos processos de trabalho (2. implementação). Isto pode reflectir-se 
em acordos de trabalho ou instruções operacionais, bem como em especificações 
para lidar com políticas de RSE. As etapas de 3) sistematização e 4) organização 
referem-se aos sistemas directivos e responsabilidades executivas tendo em vista 
execução de uma gestão em rede dentro da empresa. 
 
 
Exercício 1.4. (aproximadamente 30 minutos) 
 
Reproduzir um “Quadrado de Valor” numa sala de conferência por meio da 
distribuição de quatro cartazes (flip chart) organizados pelos seguintes títulos: 
 
1. Valores de desempenho 
2. Valores de comunicação 
3. Valores de cooperação 
4. Valores morais 
 
Para o brainstorming sobre o “Quadrado de Valor”, seleccione uma medida de RSE 
a partir dos filmes empresariais contidos neste manual. Peça ao seu grupo para 
redigir por tópicos sobre que valores do “Quadrado de Valor” podem ser 
positivamente influenciados pela respectiva medida de RSE dentro da empresa. 
Discuta os resultados com o resto do grupo após aproximadamente 20 minutos de 
brainstorming cumpridos. 
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Informações e recursos adicionais  
 
Wolfgang Keck, Martina Schubert (editors): Training manual Corporate Social 
Responsibility, Vienna 2007.  
 
http://www.fofos.at 
 
Constance Institute for Value Management (Prof. Dr. Josef Wieland) 
 
Versão inglesa: http://www.htwg-konstanz.de/English.20.0.html 
 
http://www.kmuforschung.ac.at/en/index.htm 
 
Versão alemã: http://www.htwg-konstanz.de 
 
Grupo de trabalho de Ética Empresarial do Hungarian Business Leader Forum 
http://www.hblf.org/hungarian/business-ethics-and-transparency-tg.html  
 
Notícias da Hungria sobre ética empresarial 
 
http://www.uzletietika.hu/index.php  
 
Business Ethics Network  
http://www.eben-net.org/page.php?LAN=0&ID=28&FILE=subject&PAGE=1 
 
http://business-ethics.com/  
 
Social Europe Journal: The Ethics of Capitalism, Volume 4, Issue 3, Summer 2009 
www.social-europe.eu 
 
http://web-miner.com/busethics.htm 
 
Especialistas portugueses em ética empresarial:  
http://www.forumrso.aip.pt/docs/Painel_Etica_Confianca_e_Redes_de_Valor_Jorge_
Rodrigues.pdf 
 
http://www.forumrso.aip.pt/docs/Painel_Etica_Confianca_e_Redes_de_Valor_Hugo_
Pinto_Oikos_Inovaworks.pdf 
 
http://ec.europa.eu/youreurope/business/doing-business-responsibly/taking-
sustainability-further/portugal/index_en.htm 
 
 
 
 
 

http://www.fofos.at/
http://www.htwg-konstanz.de/English.20.0.html
http://www.htwg-konstanz.de/
http://www.hblf.org/hungarian/business-ethics-and-transparency-tg.html
http://www.uzletietika.hu/index.php
http://www.eben-net.org/page.php?LAN=0&ID=28&FILE=subject&PAGE=1
http://business-ethics.com/
http://www.social-europe.eu/
http://web-miner.com/busethics.htm
http://www.forumrso.aip.pt/docs/Painel_Etica_Confianca_e_Redes_de_Valor_Jorge_Rodrigues.pdf
http://www.forumrso.aip.pt/docs/Painel_Etica_Confianca_e_Redes_de_Valor_Jorge_Rodrigues.pdf
http://www.forumrso.aip.pt/docs/Painel_Etica_Confianca_e_Redes_de_Valor_Hugo_Pinto_Oikos_Inovaworks.pdf
http://www.forumrso.aip.pt/docs/Painel_Etica_Confianca_e_Redes_de_Valor_Hugo_Pinto_Oikos_Inovaworks.pdf
http://ec.europa.eu/youreurope/business/doing-business-responsibly/taking-sustainability-further/portugal/index_en.htm
http://ec.europa.eu/youreurope/business/doing-business-responsibly/taking-sustainability-further/portugal/index_en.htm
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O que é a Responsabilidade Social 

Empresarial? 

1.5. Campos de acção da RSE 

 
Resumo 
 
O mundo dos negócios é extremamente heterogéneo. Assim, as diferentes 
abordagens e estratégias sobre responsabilidade, compromisso e 
sustentabilidade na actividade empresarial têm que ser elaboradas caso a 
caso. A Responsabilidade Social Empresarial (RSE) reforça a responsabilidade 
social e ecológica enquanto elemento integrante de uma estratégia de gestão. 
Ao fazê-lo, a RSE é torna-se mais do que a mera soma de iniciativas e 
campanhas isoladas. Dentro de uma empresa, esta matéria pode abranger 
vários sectores, como o local de trabalho (ver o filme alemão sobre RSE), o 
mercado (filme húngaro), o ambiente (filme português) ou a comunidade (filme 
do Reino Unido). 
 
 
Objectivos de aprendizagem 
 

 Conhecer os principais campos de acção da RSE 

 Debater questões de RSE e responder a perguntas abertas sobre a aplicação 
da RSE 

 Explicar a mudança de percepção da relação custo-benefício da RSE (plano 
de viabilidade). 

 
 
RSE – Conteúdos de aprendizagem 
 
A credibilidade e sustentabilidade de actividades de RSE são imediatamente postas 
em causa quando a má gestão, os escândalos, as crises ou as catástrofes com 
consequências maiores vêm a público. Por exemplo, de que serve um donativo 
recente a uma instituição de caridade feito por uma empresa, se esta foi 
recentemente responsável por danos ambientais derivados de falhas de segurança 
nas suas operações?  
 
As empresas com uma perspectiva lateral da RSE, que deslocam a sua “política de 
RSE” do seu core business por razões de RP – Relações Públicas colocam 
seriamente em risco a sua reputação e a confiança junto do público. Isto significa 
que nenhum aspecto da responsabilidade empresarial deve ser excluído se 
quisermos encarar a RSE como um alicerce sólido da sustentabilidade e de sucesso 
económico da empresa. 
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O impacto da RSE assume tanto uma vertente interna à empresa, como uma 
vertente externa apontada aos clientes, meios de comunicação e opinion makers, o 
público geral e outros grupos. Em suma, a RSE abrange os campos de acção 
“equitativos” do local de trabalho, do mercado, do ambiente e da comunidade, tal 
como demonstrado no diagrama abaixo: 
 

 
                       © LSI Group Global Consulting 

 
Assim, a RSE representa uma solução alargada perante a responsabilidade que 
uma empresa têm nas várias áreas que permitem ou estão associadas às suas 
actividades de negócio. A perspectiva global proposta quanto aos campos de acção 
da RSE não aspira a ser completa, mas a providenciar uma compreensão prévia das 
variáveis de uma estratégia de responsabilidade localizada.  
 
RSE no local de trabalho – exemplos 

 Direitos dos trabalhadores 

 Horários de trabalho flexíveis, conciliação entre a profissão e a família, 
equilíbrio casa-trabalho 

 Educação e formação contínuas 

 Não-discriminação e igualdade de oportunidades 

 Disseminação de valores corporativos e códigos de conduta ética 

 Protecção na saúde e segurança no trabalho 

 Remuneração justa e envolvimento dos colaboradores 
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Plano de viabilidade 
o Redução de baixas derivadas a doenças e acidentes 
o Maior identificação dos colaboradores com a empresa 
o Maior atractividade na obtenção e na retenção dos colaboradores mais 

qualificados  
o Aumento do desempenho através do reconhecimento e incentivo aos 

colaboradores 
o Menor instabilidade nos recursos humanos e redução dos custos de 

recrutamento  
 

 
RSE no Mercado – exemplos 

 Qualidade e segurança de produtos e serviços 

 Defesa do consumidor e informação detalhada sobre os produtos 

 Preço justo 

 Relação honesta com os parceiros de negócio e fornecedores 

 Referências sociais e ecológicas nas etiquetas 

 “Marketing de causas” (campanhas de RSE na promoção das vendas) 

 Soluções de “design para todos”, por exemplo, em relação a segmentos de 
consumidores normalmente “ignorados”.   

 
Plano de viabilidade 
o Relações sólidas e duradouras com os parceiros de negócio 
o Maior satisfação e fidelização dos clientes  
o Desenvolvimento de novos segmentos de clientes e de mercado  
o Maior eficiência na cadeia de produção e no aproveitamento de 

recursos 
o Prémios e distinções no campo da RSE, se aplicáveis 

 
 
RSE relacionada com preocupações ambientais - exemplos 

 Poupança de energia e protecção do ambiente 

 Divulgação e utilização das energias renováveis 

 Reciclagem e redução na exploração de recursos 

 Minimização dos impactos ambientais negativos nas imediações da empresa 

 Sistemas de gestão de qualidade para o meio ambiente 
 

Plano de viabilidade 
o Poupança financeira resultante da eficiência energética e de recursos 
o Inovações em produtos e processos ecológicos derivadas da aplicação 

de sistemas de gestão ambiental 
o Melhoria da imagem através de um contributo activo da empresa em 

questões relacionadas com alterações climatéricas 
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RSE na comunidade – exemplos 

 Diálogo com os stakeholders (abrangendo todos os campos de acção da 
RSE) 

 Donativos e apoios concedidos pela empresa   

 Promoção do compromisso voluntário entre os colaboradores 

 Encomendas destinadas a organizações e iniciativas sociais 

 Lobby para fins sociais e corporativos 
 

Plano de viabilidade 
o Reconhecimento e valorização junto dos colaboradores e população na 

área da empresa 
o Melhores hipóteses para empresa de conquistar concursos públicos e 

oportunidades de negócio no domínio das parcerias público-privadas 
o O investimento na preservação do meio ambiente representa a base de 

um sucesso empresarial sustentável 
 
 
Exercício 

 

 Discussão em grupo 1.3 (perguntas abertas)  
 
As seguintes perguntas sobre o tema RSE centram-se nos principais campos de 
acção: local de trabalho, mercado, ambiente e comunidade. Estes podem ser usados 
como introdução a uma sequência de seminários individualmente compilados, ou 
podem ainda ser úteis para elaborar módulos individuais à volta da questão central 
RSE. Esta lista de perguntas foi idealizada para uma discussão alargada entre o 
grupo. 
 
 
Perguntas abertas gerais sobre RSE 
 

 Por que é que as empresas se preocupam com o meio ambiente e 
com questões sociais? 

 Em que áreas as empresas estão a assumir responsabilidades? 

 Qual é o motor impulsionador do compromisso em RSE na sua 
empresa? 

 Quais as áreas em que desejaria ver a sua empresa envolvida? 

 Que empresas representam casos de sucesso na aplicação da 
RSE? 

 Quais as empresas às quais nunca “compraria” conselhos em 
matéria de RSE, e porquê? 

 Quais as metas futuras da sua empresa em matéria de RSE? 
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Perguntas abertas sobre a RSE no local de trabalho 
 

 Enquanto colaborador, o que mudaria em primeiro lugar sua empresa? (No 
caso do grupo ser composto por empregadores, mude a perspectiva: “O que 
acha que os seus colaboradores mudariam…“)  

 Que razões usaria para recomendar a sua empresa como um “bom 
empregador” junto da sua família e amigos? 

 De que forma os colaboradores são integrados no processo de decisão sobre 
questões importantes? 

 Como é que pensa desenvolver as suas qualificações e perspectivas de 
carreira a longo prazo na sua empresa? 

 Conhece as condições de trabalho dos colaboradores nas delegações da 
empresa e nos seus fornecedores no estrangeiro? Que opinião tem sobre 
elas? 

 Existe um modelo ou códigos de ética que regulem a coexistência das 
pessoas dentro da empresa? 

 A quem se dirige dentro da empresa quando ocorre alguma situação 
complicada, ou quando pretende propor melhorias? 

 
 
Perguntas abertas sobre a RSE no mercado 
 

 Qual o seu nível de conhecimento sobre o impacto social e ecológicos dos 
produtos nas sua empresa? 

 De que forma é garantida uma informação adequada, completa e 
compreensível aos clientes sobre os vossos produtos e serviços? 

 Conhece as condições ecológicas e sociais em que os fornecedores da sua 
empresa operam, nomeadamente os estrangeiros? 

 A sua empresa fecha as facturas de fornecedores e de subcontratados a 
tempo, e de forma honesta? 

 A sua empresa contribui para o desenvolvimento da RSE, por exemplo, no 
seu sector de actividade, e na rede empresarial com que lida? 

 A sua empresa gera vantagens competitivas ou maior volume de negócios 
através da RSE? 

 
 
Perguntas abertas sobre a RSE relacionada com preocupações ambientais 
 

 Costuma registar o impacto ambiental da sua empresa, p. ex, ao nível do 
consumo energético e produção de resíduos? 

 Como estão a ser reduzidos os impactos negativos no meio ambiente na sua 
empresa? 

 Os impactos possíveis sobre o meio ambiente são um factor determinante no 
desenvolvimento de novos produtos ou serviços (ex: consumo energético, 
ciclo de vida, reciclagem? 
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 A sua empresa informa os clientes, parceiros de negócio e populações da 
área envolvente sobre os impactos derivados da sua actividade? Quais as 
suas reacções e feedback, e de que forma lidam com estes? 

 
 
Perguntas abertas sobre a RSE na comunidade 
 

 Do ponto de vista da sua empresa, quais são os problemas da comunidade 
em que se localiza? 

 Quais as políticas com efeito negativo ou positivo sobre a sua empresa, e 
como pode esta responder? 

 Enquanto colaborador, é encorajado ou apoiado a envolver-se na comunidade 
local? 

 De que forma poderia o compromisso social dos colaboradores e da empresa 
no geral ser integrado na política de recursos humanos e na missão 
corporativa?  

 A sua empresa comunica o seu compromisso social aos colaboradores, 
clientes, parceiros de negócio e ao público em geral? 

 A sua empresa conduz alguma actividade com especialistas externos e 
stakeholders da comunidade (ou outras áreas)? 

 
 
Informações e recursos adicionais 
 
Fundação "Wertevolle Zukunft" 
 
Apresentação “Wie kann CSR in der Praxis umgesetzt werden?“ (“Como pode a RSE 
ser aplicada em termos práticos?“), 2008 
 
http://www.wertevolle-zukunft.de 
 
 
Apresentação da Alternate Kft. – Consultoria em RSE na Hungria 
 
http://www.jointventure.hu/docs/teritesmentes/mifan.pdf (p. 5) 
 
http://www.iisd.org/pdf/2007/csr_guide.pdf 
 
http://www.cecoa.pt/en-US/44/2/29/Projecto.aspx 
 
http://www.iapmei.pt/iapmei-art-03.php?id=1860 
 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Responsabilidade_social  
 
http://www.gep.mtss.gov.pt/edicoes/cadernossociedade/indice11.pdf 
 

http://www.wertevolle-zukunft.de/
http://www.jointventure.hu/docs/teritesmentes/mifan.pdf
http://www.cecoa.pt/en-US/44/2/29/Projecto.aspx
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O que é a Responsabilidade Social 

Empresarial? 

1.6. Condições de enquadramento da RSE numa empresa 

 
Resumo 
 
A Responsabilidade Social Empresarial (RSE) é uma estratégia de gestão. A 
sua finalidade é balizar de forma constante a actividade principal da empresa 
nas suas exigências específicas em matéria de sustentabilidade. Enquanto os 
donativos e patrocínios lidam com a distribuição de lucros, a RSE, pelo 
contrário, aborda a forma como os resultados de uma empresa podem 
melhorar em consonância com um compromisso social, ecológico e 
corporativo. No entanto, no actual panorama económico, inúmeras empresas 
ainda estão a edificar projectos de RSE sobre actividades de negócio já 
concluídas. Apesar de estas originarem, muitas vezes, projectos de RSE bem-
intencionados, revelam falta de estratégia de RSE e estão longe do core 
business da empresa. Em casos extremos, a RSE é subordinada em exclusivo 
a objectivos de relações públicas. Consequentemente, o potencial de criação 
de valor é nulo, e a acusação de “branqueamento ecológico”, mais tarde ou 
mais cedo, inevitável. 
 

Objectivos de aprendizagem 
 

 Conhecer e debater a correlação entre RSE e  core business 
 
 
RSE – Conteúdos de aprendizagem 
 
Enquanto os projectos de RSE não afectarem os processos de negócio da empresa, 
não chegam a representar verdadeiramente uma reorganização no core business 
desta. Tais projectos passam ao lado dos critérios de RSE. De facto, por muito 
louváveis que sejam os donativos e patrocínios, falham em atingir os alicerces de 
uma gestão empresarial responsável. A reorientação estratégica, no sentido de 
garantir o sucesso e a sobrevivência sustentáveis da empresa através da RSE, não 
se chega a materializar. Entretanto, as forças políticas e a sociedade confirmam hoje 
a necessidade de um desenvolvimento sustentável. Consideram que as empresas 
devem ser parte integrante da sociedade e, assim, corresponder com valores 
corporativos responsáveis. Os empresários podem hoje ligar esta co-
responsabilidade perante o desenvolvimento sustentável com os seus objectivos de 
negócio, através da RSE, integrarem as suas rotinas diárias e operativas nas 
exigências sociais e ecológicas definidas pela organização. 
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A RSE exige das empresas uma abordagem centrada no longo prazo. À imagem da 
gestão da qualidade, este foco não deve estar sujeito à instabilidade – deve sim 
estar ancorado de forma inequívoca na realidade da empresa. A RSE é um factor 
particularmente impulsionador da inovação e da criação de valor acrescentado no 
core business da empresa, nos campos da investigação e desenvolvimento. 
 
Assim, a implementação da RSE no conjunto dos processos empresariais não varia 
com a dimensão da empresa ou do sector de mercado. Contudo, as pequenas e 
médias empresas detêm, em especial, um alto potencial para atingir vantagens 
competitivas através da RSE: têm uma proximidade maior e mais pessoal com 
colaboradores e comunidade local do que os grandes grupos económicos. Além 
disto, é-lhes mais fácil gerir a transparência ao longo de toda a sua cadeia de valor. 
Não obstante, nas PMEs a motivação pessoal para medidas de RSE costuma pesar 
mais do que os objectivos corporativos propriamente ditos. 
 
 
Exercício 1.6. (aproximadamente 15 minutos) 
 
Peça aos participantes para debater as seguintes questões com um colega durante 
15 minutos, baseando-se numa empresa à sua escolha: 
  

A) 3 medidas de longo prazo de RSE a aplicar pela empresa no seu core 
business. A que departamentos são atribuídas as medidas? 

B) 3 medidas de longo prazo de RSE a aplicar pela empresa no seu meio 
ambiente. A que departamentos são atribuídas as medidas? 

 
Deverão no fim discutir as conclusões com os restantes membros do grupo. 
 
 
Informações e recursos adicionais 
 
"markets 3/2010: Zum Wohle der Gesellschaft" (Berlin 2010) 
 
Germany Trade and Invest – Ges. für Außenwirtschaft und Standortmarketing mbH 
 
Versão inglesa: http://www.gtai.com/web_en/homepage 
 
Versão portuguesa: http://www.gtai.de 
 
"CSR ist gut, Nachhaltig Wirtschaften ist besser (A RSE é boa, a gestão sustentável 
é melhor)" (Heidelberg 2008) 
 
Heike Leitschuh 
 
English Version: http://www.fairwirtschaften.de/index_e.html 
 

http://www.gtai.com/web_en/homepage
http://www.gtai.de/
http://www.fairwirtschaften.de/index_e.html
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German Version: http://www.fairwirtschaften.de 
 
PNUD: Recomendações estratégicas para o governo da Hungria 
 
http://www.acceleratingcsr.eu/uploads/docs/200809/strategy/Hungarian%20CSR%20
strategic%20proposal%20to%20Gov_SUMMARY_brochure.pdf 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Corporate_social_responsibility 
 
http://www.abovestudios.com/csrmapping/files/Background%20of%20CSR.pdf 
 
http://www.cpci.pt/wp-content/uploads/2010/05/Joana-Neves.pdf 
 
http://www.scielo.oces.mctes.pt/pdf/tek/n10/n10a09.pdf 
 

 

http://www.fairwirtschaften.de/
http://www.acceleratingcsr.eu/uploads/docs/200809/strategy/Hungarian%20CSR%20strategic%20proposal%20to%20Gov_SUMMARY_brochure.pdf
http://www.acceleratingcsr.eu/uploads/docs/200809/strategy/Hungarian%20CSR%20strategic%20proposal%20to%20Gov_SUMMARY_brochure.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Corporate_social_responsibility
http://www.abovestudios.com/csrmapping/files/Background%20of%20CSR.pdf
http://www.cpci.pt/wp-content/uploads/2010/05/Joana-Neves.pdf
http://www.scielo.oces.mctes.pt/pdf/tek/n10/n10a09.pdf
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O que é a Responsabilidade Social 

Empresarial? 

1.7. Condições de enquadramento sociopolítico para a RSE 

 
Resumo 
 
As condições de enquadramento sociopolítico formam um “reverberador” para 
a acção empresarial. Estas exigem constantes ajustamentos – inclusive, e em 
particular, no que diz respeito ao conceito de RSE. Como resultado da crise 
económica que teve início em 2008, as empresas dentro da União Europeia são 
confrontadas com um impasse “reverberador” provocado pelo endividamento 
excessivo, um crescimento estrutural lento e um alto nível de desemprego. 
Com o “Europa 2020 – Uma estratégia para um crescimento inteligente", 
sustentável e interactivo” a Comissão Europeia espera estimular a perspectiva 
de uma economia de mercado social para o século XXI. 
 
 
Objectivos de aprendizagem 
 

 Familiarizar-se com as condições de enquadramento sociopolítico para a 
economia da União Europeia 

 Reunir conhecimento básico sobre as políticas económicas da UE  

 Ser capaz de discutir o papel da RSE dentro do contexto das políticas 
económicas 

 
 
RSE – Conteúdos de aprendizagem 
 
Na denominada estratégia de Lisboa, os chefes de estado e de governo da União 
Europeia formularam em 2000 o objectivo estratégico de “tornar a União a área mais 
competitiva e dinâmica do mundo na economia baseada no conhecimento – uma 
área económica capaz de atingir um crescimento económico constante com mais e 
melhores postos de trabalho e uma maior coesão social num espaço de dez anos. 
Neste contexto, a Comissão Europeia compilou, ainda, um Livro Verde para a 
Responsabilidade Social Empresarial em 2001.  
 
O “Europa 2020 – Uma estratégia para um crescimento inteligente", sustentável e 
interactivo” é combinada como “Declaração governamental” com a estratégia de 
Lisboa que terminou em 2010. Com os objectivos a que se propõe, a estratégia vem 
estabelecer novas prioridades dentro do conceito de RSE. Representa um esforço 
de aplicação da tríade de sustentabilidade para o sucesso económico, coesão social 
e responsabilidade ambiental. Isto porque, na opinião da Comissão Europeia, as 
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prioridades de crescimento no núcleo do “Europa 2020” amplificam-se entre si: 
crescimento inteligente, sustentável e inclusivo. 
 
A seguinte perspectiva sobre as prioridades políticas de crescimento da UE resume 
as condições essenciais de enquadramento nas sociedades europeias. 
 
O crescimento inteligente aponta para uma economia baseada no know-how e na 
inovação. Assenta principalmente: 

 na qualidade dos sistemas educativos, 

 no incremento nos resultados de investigação, 

 na promoção da inovação e transferência de conhecimento dentro da UE, 

 na maximização das tecnologias de informação e comunicação e 

 na implementação de ideias inovadoras sobre novos produtos e serviços 
concebidos para gerar crescimento e postos de trabalho de alta qualidade. 

 
O crescimento sustentável visa ponderar as metas económicas tendo como pano de 
fundo um contexto mundial de escassez de recursos. A economia deve tornar-se 

 mais eficiente na utilização sustentável dos recursos, 

 mais amiga do ambiente/mais focada na redução das emissões e 

 mais competitiva. 
 
O crescimento inclusivo aponta para uma maior empregabilidade e para a coesão 
económica, social e territorial. Tenta-se tornar as pessoas mais capazes para 
anteciparem e lidarem com as mudanças, em especial nos seguintes pontos: 

 investimento nas competências,  

 combate à pobreza,  

 modernização dos mercados de trabalho, do ensino geral e profissional e nos 
sistemas de previdência,   

 acesso e oportunidades ao longo de toda a carreira profissional,  

 políticas de promoção da igualdade entre géneros. 
 

A estratégia “Europa 2020” enuncia as suas prioridades de crescimento a um nível 
macropolítico. Contudo, no que respeita ao conteúdo, estas são directamente 
convertíveis para o nível micro da gestão de RSE dentro da empresa. Por exemplo, 
o “crescimento inteligente” lida sobretudo com os aspectos de uma estratégia de 
gestão prospectiva claramente virada para a inovação. A um nível empresarial, o 
“crescimento sustentável” é reflectido nos aspectos da melhoria da RSE. 
Consequentemente, os três pilares da RSE (economia, ecologia e plano social) são 
integrados de forma sistemática no conceito de enquadramento da UE. 
 
As medidas políticas expectáveis pelos comissários da RSE como resultado da 
estratégia “Europa 2020” encontram-se sublinhadas por cinco objectivos estratégicos 
nucleares, que devem ser convertidos pelos estados membros da UE em objectivos 
nacionais: 
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1. Emprego: É prevista uma taxa de 75% nas mulheres e homens entre os 20 e os 
64 anos, implicando também uma melhor integração dos jovens, trabalhadores mais 
velhos, pessoas com menos habilitações e estrangeiros. 
 
2. Investigação e desenvolvimento: As condições para investigação e 
desenvolvimento serão melhoradas, nomeadamente com o objectivo de cumprir um 
montante total de investimento público e privado nesta área de 3% do PIB. Além 
disso, a Comissão Europeia está a trabalhar no desenvolvimento de um indicador 
para a intensidade da investigação e desenvolvimento, assim como da inovação. 

 
3. Ambiente: As emissões de gases com efeito de estufa devem ser reduzidas em 
20% em relação aos níveis de 1990, a quota de energias renováveis no consumo 
total de energia deve ser aumentada para 20% e a eficiência energética e 
aumentassem 20%. 
 
4. Educação: A taxa de abandono escolar precoce deve ser reduzida para menos de 
10%. A quota de pessoas entre os 30 a 34 anos com um diploma universitário ou 
similar deve aumentar para pelo menos 40%. 
 
5. Integração social e combate à pobreza: Pelo menos 20 milhões de pessoas 
devem ser protegidas contra o risco de pobreza ou exclusão. Este grupo 
populacional expressa o número de pessoas ameaçadas pela pobreza ou exclusão 
tendo por base três indicadores (risco de pobreza, privação material, desemprego). 
 
 
Informações e recursos adicionais 
 
Website do "Europe 2020" da Comissão Europeia 
 
http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm 
 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/225&format=HTML&
aged=1&language=PT&guiLanguage=en 
 
UNDP: “Estudo de base sobre a RSE na Hungria em 2007“ 
 
http://www.acceleratingcsr.eu/uploads/docs/NationReports/Executive%20summary%
20of%20baseline%20study%20on%20CSR%20in%20Hungary%202007_Hungarian
%20language.pdf  
 
 
 

http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/225&format=HTML&aged=1&language=PT&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/225&format=HTML&aged=1&language=PT&guiLanguage=en
http://www.acceleratingcsr.eu/uploads/docs/NationReports/Executive%20summary%20of%20baseline%20study%20on%20CSR%20in%20Hungary%202007_Hungarian%20language.pdf
http://www.acceleratingcsr.eu/uploads/docs/NationReports/Executive%20summary%20of%20baseline%20study%20on%20CSR%20in%20Hungary%202007_Hungarian%20language.pdf
http://www.acceleratingcsr.eu/uploads/docs/NationReports/Executive%20summary%20of%20baseline%20study%20on%20CSR%20in%20Hungary%202007_Hungarian%20language.pdf
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O que é a Responsabilidade Social 

Empresarial? 

1.8. Uma nova profissão: o gestor de RSE 

 
Resumo 
 
A gestão da Responsabilidade Social Empresarial (RSE) está tornar-se mais 
profissional. Um número cada vez maior de empresas recorre hoje à RSE para 
melhorar especificamente a sua capacidade competitiva e sua fiabilidade. Isto 
abre novas portas para programas de formação e de qualificação contínua no 
domínio da RSE. Até agora, os profissionais responsáveis pela RSE na 
empresa vinham das mais diversas áreas e possuíam os currículos mais 
heterogéneos. Nos últimos anos, contudo, tem-se vindo a desenvolver uma 
especialização profissional na área RSE, com métodos e princípios de 
investigação próprios. Está a nascer uma nova profissão: o gestor de RSE.   
 
 
Objectivos de aprendizagem 
 

 Avaliar e debater a profissão e o mercado de trabalho em RSE  
 
 
RSE – Conteúdos de aprendizagem 
 
Em poucos anos, o número de publicações científicas, estudos, teses e bibliografia 
técnica na área da RSE subiu dramaticamente. Da mesma forma, o número de 
relatórios corporativos de RSE e sustentabilidade cresce de forma constante. Nos 
media, tema ecológicos tais como as alterações climatéricas ou a perda de 
confiança drástica no sistema bancário, por exemplo, estão a tingir uma dimensão 
histórica desde o começo da crise financeira global. 
 
Exige-se cada vez mais aos gestores que assumam a responsabilidade pelas 
consequências de longo prazo das suas decisões empresariais, e que ampliem o 
foco das suas empresas para os planos social e ecológico, para além da mera 
motivação económica. Para salvaguardar um desenvolvimento positivo da 
competição entre empresas nacionais e internacionais, recorre-se hoje à consultoria 
de peritos em RSE, ou designam-se responsáveis de RSE dentro da empresa. 
 
Se olharmos para o interesse crescente pela RSE enquanto carreira, em especial 
entre os jovens licenciados, e a um aumento da oferta de serviços de consultoria 
técnica em RSE, a procura e o mercado de trabalho neste campo continua a 
desenvolver-se lentamente. Até à data, apenas um número restrito de empresas, 
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geralmente as maiores em cada país, emprega já os seus próprios quadros de RSE, 
normalmente agregados, em conjunto, num pequeno departamento próximo da 
temática. Nalguns casos, grupos empresariais de escala mundial possuem já 
“delegações de RSE” em localizações descentralizadas, como o apoio no reforço da 
sua estratégia de RSE num plano nacional. 
 
Nas pequenas e médias empresas, são os próprios directores muitas vezes a 
acumularem a RSE como parte das suas responsabilidade como “chefes”. Até à 
data, poucas PMEs designaram já o seu gestor de RSE. Paralelamente, ao 
confrontarem-se com o tema da RSE, muitos recém-licenciados remetem-no para o 
plano dos serviços externos de uma empresa, realizado por agências de publicidade 
e de comunicação empresarial, ou por empresas de consultoria – que estão 
também, cada vez mais a especializar-se neste ramo – ou mesmo institutos e 
instituições de investigação. De igual modo, a actividade de consultor freelance e 
prestador de serviços em RSE, que tem ganho crescente popularidade enquanto 
perspectiva de carreira, deveria ser devidamente acompanhada de uma procura 
correspondente por parte do mercado, de bons contactos e de uma experiência 
comprovada. 
 
Apesar das poucas oportunidades de trabalho disponíveis nesta área, a procura de 
competências de RSE está a aumentar, entre instituições sociais, de caridade, 
culturais e políticas. Isto porque a RSE abre a porta a novas oportunidades de 
financiamento, assim como à interacção e colaboração entre organizações sem fins 
lucrativos e empresas, por exemplo, nas áreas e nas situações em que os recursos 
públicos se revelam insuficientes. 
 
Podemos identificar diversos grupos-alvo para a implementação profissional de 
competências e experiência na área da RSE. As ofertas de educação contínua são 
geralmente orientadas para: 
 

 Directores de grandes empresas, assim como de pequenas e médias 
empresas,  

 Directores de organizações sem fins lucrativos,  

 Profissionais que têm a seu cargo actividades de sustentabilidade, protecção 
do meio ambiente, gestão de recursos humanos, comunicação e sistemas de 
gestão dentro de uma empresa,  

 Funcionários de estabelecimentos com carácter social, caritativo, cultural e 
comunitário, assim como autoridades governamentais,  

 Representantes de parceiros sociais, autoridades locais, ONGs, associações 
e iniciativas ligadas à responsabilidade social,  

 Funcionários de associações de solidariedade social, associações ambientais, 
organizações de direitos humanos, associações de protecção dos animais, 
etc., com pontos comuns e interligados ao grupo alvo “empresa”,  

 Prestadores de serviços, tais como empresas de consultoria, agências de 
publicidade e de relações públicas. 
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Informações e recursos adicionais 
 
KÖVET – Association for Sustainable Economies (Hungria) 
 
http://www.kovet.hu/view/main/13.html 
 
Első Magyar Vállalati Felelősségvállalás Egyesület/EMVFE 
(Organização húngara de RSE) 
 
http://www.hungariancsr.org/csr-oktatas-kepzes/ 

http://www.kovet.hu/view/main/13.html
http://www.hungariancsr.org/
http://www.hungariancsr.org/csr-oktatas-kepzes/
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O que é a Responsabilidade Social 

Empresarial? 

1.9.  A RSE na história 

 
Resumo 
 
O termo “homem de negócios respeitável” expressa uma ideia de idoneidade 
na vida económica que tem evoluído na Europa desde o século XII. Um 
“homem de negócios respeitável” age segundo princípios de virtude que 
buscam o sucesso económico no longo prazo sem interferir com os interesses 
da sociedade. As suas actividades empresariais são sustentáveis. 
 
 
Objectivos de aprendizagem 
 

 Conhecer a história da gestão empresarial responsável com base no 
“empresário de respeito” e discuti-lo através de um exemplo prático. 

 
 
RSE – Conteúdos de aprendizagem 
 
O modelo do homem de negócios respeitável tem sido ensinado nos manuais de 
gestão na Europa desde o século XII. Tem as suas raízes na Itália e no norte da 
Alemanha, na Liga Hanseática das Cidades. Esta respeitabilidade assenta nas 
competências práticas do homem de negócios para prosseguir com sucesso as suas 
actividades empresariais, bem como nos seus traços de carácter que supostamente 
o ajudam a atingir o sucesso económico a longo prazo enquanto, ao mesmo tempo, 
zela pela paz social na sua cidade.  
 
Além das competências práticas do “homem de negócios respeitável” que lhe 
permitem no essencial realizar a sua actividade de negócio, uma leitura histórica 
revela os seguintes traços de carácter e conduta exemplar: 
 

 Transmitir confiança 

 Tolerância 

 Cultivar a paz 

 Cortesia 

 Inteligência 

 Método 

 Promoção das artes 
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Hoje em dia, a responsabilidade do "homem de negócios respeitável" como 
empreendedor ou gestor tem um alcance muito mais amplo do que no passado. 
Uma vez que a responsabilidade das empresas e das organizações vai para além da 
sua própria actividade, estendendo-se a colaboradores, fornecedores, parceiros de 
negócios (e outros stakeholders) e todos os processos dentro da empresa com 
impacto no meio ambiente e na sociedade. O modelo do "homem de negócios 
respeitável" desempenha um papel de peso, por ser possível que a sua conduta 
exemplar se alastre para a totalidade da organização. 
 
 
Exercício  1.9. (aproximadamente 60 minutos) 
 
O seguinte exemplo de uma pesquisa e exercício de grupo sobre a história da RSE 
diz respeito a Robert Owen, “homem de negócios respeitável”. A estrutura e 
questões do exercício são facilmente aplicáveis a outros exemplos dentro do 
contexto do sector ou região respectivos. 
 
Friedrich Wilhelm Raiffeisen (1818 - 1888) pode ser considerado um exemplo 
interessante na Alemanha. O reformador social e funcionário municipal foi um dos 
fundadores do movimento cooperativo na Alemanha, tendo dado origem à 
organização Raiffeisen. 
 
Duração estimada: aproximadamente 60 minutos 
 
Como “homem de negócios respeitável”, Robert Owen (1771-1858) foi uma figura de 
proa no processo de industrialização na Inglaterra, associado a um agudizar das 
desigualdades sociais, da pobreza e do respeito pelos direitos de grande parte da 
população trabalhadora. Nos nossos dias, as ideias de Owen são um dado adquirido 
na maioria das nações industrializadas. Responsável de gestão de uma fábrica no 
sector da produção de algodão, o seu trabalho tornou-o um dos primeiros “homens 
de negócios respeitáveis” da Revolução Industrial. 
 
Conduza o seu grupo numa “viagem no tempo” pela história da RSE e peça aos 
participantes para pesquisarem o “homem de negócios” Robert Owen. Poderá 
desejar começar este exercício com a citação que lhe deixamos abaixo. Divida os 
participantes em grupos mais pequenos de acordo com as questões seguintes, e 
solicite uma apresentação de 5 minutos em resultado da pesquisa em cada tópico: 
 

A) Durante que acontecimento histórico Robert Owen implementou as suas 
ideias na sua empresa? Qual foi o impacto social deste conceito? 

B) Que “competências práticas” podem ser associadas ao “homem de negócios 
respeitável” Robert Owen? Que tipo de êxito tiveram estas competências? 

C) Quais os “traços de carácter e as qualidades” serão a base do modelo 
empresarial de Owen? Que benefícios geraram? 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/1818
http://de.wikipedia.org/wiki/1888
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No fim da “apresentação histórica” sobre Robert Owen, debata as actuais 
possibilidades de trabalho segundo um modelo empresarial sustentável em 
antecipação a certos desenvolvimentos no nosso tempo. 

“Oito horas de trabalho diário são o bastante para qualquer ser humano, e mediante os ajustamentos 
adequados, suficientes para suprir amplamente as necessidades de comida, vestuário e abrigo, ou as 
necessidades e confortos da vida, tendo cada pessoa depois o direito, no seu tempo livre, à 
educação, ao lazer e ao descanso.” 

Robert Owen, “Foundation Axioms” of Society for Promoting National Regeneration (1833) 

 
Informações e recursos adicionais 
 
UNDP: Estudo sobre a RSE na Hungria em 2007 
 
http://europeandcis.undp.org/home/cst/show/A0AED266-F203-1EE9-
BF23CDADCAF7C4F4 (p. 14) 
 
 

O exemplo de Rui Nabeiro da Delta Cafés, Portugal:  
 
http://www.realtech.com/wPortugal/pdf/referenzen/REALTECH_success_delta_cafes
.pdf 
 
 

 

 

http://europeandcis.undp.org/home/cst/show/A0AED266-F203-1EE9-BF23CDADCAF7C4F4
http://europeandcis.undp.org/home/cst/show/A0AED266-F203-1EE9-BF23CDADCAF7C4F4
http://www.realtech.com/wPortugal/pdf/referenzen/REALTECH_success_delta_cafes.pdf
http://www.realtech.com/wPortugal/pdf/referenzen/REALTECH_success_delta_cafes.pdf
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O que é a Responsabilidade Social 

Empresarial? 

1.10. O leilão como conceito facilitador para a prática de RSE 

 
Resumo   
 
A Responsabilidade Social Empresarial é um processo que se destina a 
integrar valores e requisitos sociais, corporativos e ecológicos na gestão e 
desenvolvimento de uma empresa, tendo por foco a sua sustentabilidade 
económica. Na maioria dos casos, este processo desenvolve-se por etapas, e 
numa estratégia definida de áreas de intervenção, procedimentos e objectivos 
mensuráveis. A lógica de mercado, visando o maior benefício com o menor 
gasto de tempo e recursos possível, serve de base para o “Leilão de RSE”. 
 
 
Objectivos de aprendizagem 
 

 Desenvolvimento prático de prioridades e objectivos de RSE no seio da 
equipa 

 Assumir e partilhar responsabilidades durante um processo de RSE  

 Avaliação crítica construtiva dos resultados sobre a sua própria solução de 
RSE 

 
 
RSE – Conteúdos de aprendizagem 
 
As empresas de média dimensão são muitas vezes vistas como exemplos em 
termos de compromisso social e actividade económica sustentável. No entanto, 
numa PME, são particularmente evidentes as limitações de tempo e de recursos a 
qualquer despesa que vá para além à rotina de negócio. Da mesma forma que a 
implementação de um sistema de gestão da qualidade, uma abordagem global de 
RSE, abrangendo toda a estrutura da empresa, ocorre como um processo com 
diferentes etapas e níveis. 
 
Um leilão como conceito facilitador da prática de RSE leva em linha de conta a 
escassez de recursos financeiros, de pessoal e de tempo, que formam os obstáculos 
à aplicação da RSE no quotidiano da empresa. Com o objectivo de se tornar líder na 
área da RSE perante as empresas concorrentes, o grupo de trabalho do leilão de 
RSE é confrontado a um caso real de mercado, permitindo uma exploração prática 
do potencial e dos limites estratégicos de uma gestão empresarial responsável. 
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A secção relativa ao conteúdo do leilão de RSE pode ser simplesmente adaptada a 
diferentes sectores de negócio e grupos de participantes.   
 
 
Exercício 1.10. (aproximadamente 90 minutos) 
 
Preparação (+/- 10 minutos) 
 
Divida os participantes por grupos representando o conselho de administração de 
uma empresa num “leilão de RSE”. Deverá trabalhar com 4 a 5 grupos, cada um 
com pelo menos 4 elementos. Informe os grupos sobre os tópicos centrais deste 
exercício de grupo e respectiva sequência cronológica: 
 
Parte A) Reunião do Concelho de Administração (20 minutos) 
 
Nos primeiros 20 minutos do exercício, os grupos deverão discutir os 10 
componentes de uma estratégia de RSE para a sua empresa numa reunião 
simulada do conselho de administração. Estes componentes podem ser encontrados 
no folheto preparado para o sector da energia. Cada grupo irá ainda receber 100 
talentos virtuais (dinheiro, tempo, know-how, recursos humanos, etc.), que servirão 
como moeda de licitação para o leilão dos componentes de RSE.  
 
Será pedido aos grupos que discutam e atribuam uma classificação de 1 a 10 
(prioridades) aos seus componentes de RSE (procedimentos e objectivos) do folheto 
durante esta reunião de 20 minutos. Todos os elementos/membros do conselho de 
administração têm o mesmo poder de voto. 
 
Relembre aos grupos que deverão atribuir os 100 talentos (moeda) de que dispõem 
de acordo com a classificação de prioridades definida. Durante a acção 
subsequente, as licitações dos componentes deverão variar 5 talentos (ex: 5 / 10 / 
15 talentos). Quanto maior forem as ofertas por cada componente de RSE, maior é a 
relevância do seu conteúdo para o êxito de uma estratégia de RSE.  
 
Parte B) Leilão de RSE (30 a 45 minutos) 
 
No final da reunião de administração, peça aos grupos para designarem um porta-
voz para a sessão do leilão de RSE. 
 
Inicie o leilão dos 10 componentes pela mesma ordem do folheto. Apresente cada 
componente aos grupos; mencione em voz alta as ofertas, começando com “quem 
dá 5 talentos por…”, tal como se fosse um leilão real (ex: 20 talentos para o melhor 
relatório de RSE oferecidos pela empresa “XY” – uma, duas… alguém dá 25? 
Vendido por 20 talentos.”) 
Como leiloeiro, registe as ofertas ganhadoras em leilão para cada componente, e o 
grupo correspondente. Recomenda-se o uso de uma tabela de Excel, a fim de obter 
um cálculo rápido dos talentos usados por cada grupo. Tenha presente o “limite de 
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capacidade para RSE” de 100 talentos. Uma tabela simples de Excel (colunas = 
componentes, linhas = empresas) oferece uma ideia clara do número de talentos 
utilizados para comprar cada componente ao avaliar os resultados. 
 
Pode usar ainda, no seu papel como leiloeiro, "argumentos de vendas" adicionais, 
não previstos pelos grupos, de forma a subir as ofertas sobre os componentes. Pode 
assim, conseguir aplicar uma transferência de conhecimentos através da RSE de 
uma forma divertida. O leilão de RSE termina depois de “anunciados” e leiloados ou 
mantidos os 10 componentes do “inventário”. 
 
Por experiência, deverá reservar entre 30 a 45 minutos para a parte do leilão. 
 
Parte C) Avaliação do leilão de RSE (10 a 15 minutos) 
 
Use a tabela de Excel para saber o número de talentos utilizados por cada grupo. 
Informe as equipas sobre os resultados e inicie uma discussão conjunta, na qual 
será pedido aos grupos que avaliem a sua própria estratégia de RSE. 
 
Como resultado da fase de licitação (competição pela RSE dentro de um sector, 
factores de influência da decisão, impacto dos “argumentos de venda” adicionais, 
factores emocionais dentro do grupo, etc.), é expectável que os resultados da 
estratégia de RSE tenham variado em relação a algumas das ideias originalmente 
delineadas na reunião do conselho de administração. 
 
Durante a fase de avaliação do leilão de RSE, será dada aos grupos a oportunidade 
de falar sobre suas intenções iniciais face aos resultados atingidos pela sua 
estratégia de RSE. 
 
Não tem de sair necessariamente uma equipa vencedora no final do leilão de RSE, 
mas o indicador de avaliação deve ser, não obstante, elevado: É relevante saber se 
a empresa aplicou todos os talentos que tinha disponíveis, se hesitou em fazer 
investimentos nos componentes de RSE, ou se apenas explorou 50% ou 70% do 
orçamento disponível. 
 
Deverá reservar mais 10 a 15 minutos para esta parte final de avaliação do leilão de 
RSE. 
 
 

Informações e recursos adicionais 
 
Wolfgang Keck, Karl Resel: „1. CSR-Praxistag“ (Viena, 2005) em cooperação com o 
FO.FO.S – Forum for the promotion of independence and respACT austria  
 
http://www.fofos.at 
  
 

http://www.fofos.at/
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Folheto (1.10. Leilão de RSE)  
 

Ranking / 

Talentos 

Componentes para a liderança de mercado em RSE no sector da 

energia  

 O foco num atendimento ao cliente de excelência, juntamente com as nossas soluções 

personalizadas de energia (incluindo o segmento de pessoas socialmente 

desfavorecidas), contribui para uma imagem positiva e para o reconhecimento que 

oferecemos às melhores e mais inovadoras soluções para o bem-estar da comunidade. 

 A nossa gestão é um exemplo de ética empresarial e de gestão responsável. A nossa 

estratégia de RSE é integrada em todas as áreas da empresa, como por exemplo, a 

Investigação & Desenvolvimento, a Comunicação Empresarial e o Controle de Gestão. 

 São esperados estrangulamentos alarmantes no fornecimento de energia em 2012. A 

estabilidade das fontes de energia a que recorremos vai-nos permitir conquistar 10% da 

base de clientes dos nossos dois principais concorrentes. 

 A integração dos nossos relatórios de actividades e RSE reflecte (até pelo menos 2015, e 

possivelmente para além dessa data) um registo impressionante e constante de objectivos 

atingidos no domínio do desenvolvimento empresarial sustentável. Este relatório conjunto 

reflecte também a relação exemplar que mantemos com os nossos stakeholders. 

 Em relação aos temas das alterações climatéricas, eficiência energética e energias 

renováveis, somos vistos como o parceiro de referência pelo nosso sector de negócio e 

pelas autoridades públicas. Ao mesmo tempo, dispomos da melhor gestão de risco no 

nosso sector. 

 Os analistas financeiros de maior renome têm classificado o nosso desempenho de 

sustentabilidade com AAA. Estamos a conquistar rapidamente um novo investidor de 

peso. 

 Através de uma campanha de RP – relações públicas premiada, conseguimos 

comprovadamente reduzir do consumo de energia em 10% para 50% dos nossos clientes. 

A nossa quota de mercado aumenta 15% graças ao impacto mediático desta medida. 

 A nossa RSE permite-nos reter os trabalhadores mais qualificados na empresa. Vamos 

continuar a atrair no futuro este tipo de profissionais qualificados e gestores, vitais para a 

empresa. O voluntariado empresarial é importante para nós. 

 A Comissão Europeia contratou-nos para um projecto em que iremos passar o nosso 

know-how em RSE para PME do sector da energia. Este projecto é único nesta área, 

sendo um apoio significativo para as nossas actividades de lobbying, sobretudo no espaço 

da UE. 

 A nossa força de trabalho está a crescer, em contra-ciclo com a tendência do nosso 

sector, e estamos a conseguir manter incentivos destinados a áreas sociais e ecológicas, 

para além dos incentivos económicos. 
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Factos e Números sobre a RSE 

2.1. A RSE nas pequenas e médias empresas (PMEs)  

 
Resumo 
 
Um grande número de pequenas e médias empresas (PMEs) actuam já de 
forma responsável perante o ambiente e os agentes que as rodeiam. No 
entanto, por encararem o compromisso social como algo natural à sua 
actividade, é frequente estas não se preocuparem em empregar “termos 
actuais” como a Responsabilidade Social Empresarial (RSE) ou a Cidadania 
Empresarial para descrever estas práticas. Durante muito tempo, a RSE foi 
vista como um tema estratégico aplicado quase em exclusivo por grandes 
empresas. Contudo, as PMEs começam cada vez mais a reconhecer os 
factores estratégicos de sucesso da RSE. Existem perto de 23 milhões de 
PMEs na União Europeia, preenchendo cerca de 75 milhões de postos de 
trabalho e contabilizando 99% do universo total de empresas. Assim, as PMEs 
representam a base para o desenvolvimento futuro da gestão empresarial 
responsável. 
 
 
Objectivos de aprendizagem 
 

 Sr capaz de discutir os traços específicos da RSE nas pequenas e médias 
emrpesas 
 

 
RSE – Conteúdos de aprendizagem  
 
Depois de uma fase em que a Responsabilidade Social Empresarial (RSE) e a 
Cidadania Empresarial eram adoptadas sobretudo por grandes empresas, as 
pequenas e médias empresas (PMEs) estão, aos poucos, a perceber como tirar 
partido destes conceitos. Mas antes de reacender o debate sobre a sustentabilidade 
associado à buzzword RSE, a responsabilidade social estava já solidamente 
enraizada nas empresas de média dimensão. Muitas pequenas e médias empresas 
estão a actuar de forma social e ecologicamente responsável, assente por regra 
numa tradição e postura ética já adquiridas. Contudo, muitas destas práticas são 
aplicadas sem a consciência de estarem já a aplicar o conceito de RSE.  
 
O grande número – cerca de 23 milhões – de PMEs na União Europeia, e ainda o 
vasto leque de compromissos individuais de RSE das empresas, e as diferentes 
culturas de RSE entre os países, tornam extraordinariamente difícil uma comparação 
de dados. O chapéu “PMEs” cobre micro, pequenas e médias empresas. É seguida, 
no âmbito da UE, a seguinte classificação para as PMEs, segundo a sua dimensão: 
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 Microempresas: menos de 10 empregados 

 Pequenas empresas: de 10 a 49 empregados 

 Médias empresas: de 50 a 249 empregados 
 
As empresas com 250 ou mais empregados são consideradas grandes empresas. A 
empresa média na Europa emprega 4 pessoas, incluindo o proprietário. No seu 
conjunto, as PMEs europeias preenchem cerca de dois terços do total de postos de 
trabalho. 
 
O Observatório Europeu das PMEs da UE verificou em 2002 que cerca de metade 
das PMEs europeias estavam já envolvidas em algum tipo de actividade socialmente 
responsável, em prol da sua comunidade. Estas actividades iam desde doações 
para fim de caridade a patrocínios desportivos e a actividades culturais, ao 
voluntariado empresarial e às parcerias com organizações sem fins lucrativos. Tal 
como hoje, muitas destas actividades não eram conduzidas sob a forma de uma 
estratégia. Faltava-lhes para isto uma ligação ao core business da empresa e à sua 
comunicação e imagem. Não obstante, as PMEs têm estado tradicionalmente 
ligadas ao que chamamos hoje “RSE”. Através da sua natureza local, estas estão 
bem posicionadas para oferecerem um contributo significativo ao desenvolvimento 
local e a actuarem como membros responsáveis dentro de uma comunidade.  
 
Em 2005, a Comissão Europeia estabeleceu o “Grupo de Peritos Europeus sobre  
RSE e PMEs”. Integrando especialistas indicados pelos estados membros da UE, 
este grupo sintetizou a informação e desenvolveu soluções sobre RSE na 
perspectiva das PMEs. Eis algumas das mensagens chaves deste grupo: 
 
 

 A RSE não é um conceito novo para as PMEs da União Europeia. Apenas é 
nova a atenção crescente dada à RSE pelos decisores, consumidores, 
sindicatos e organizações não-governamentais. Estes agentes deviam dar 
maior atenção ao que as PMEs já fazem no campo da RSE. Estas aplicam a 
RSE de uma forma menos formal e mais intuitiva que as grandes empresas, o 
que em nada desvaloriza ao seu esforço. 
 

 A RSE pode trazer vantagens estratégicas às PMEs. A RSE constitui um 
investimento que pode dar dividendos a longo prazo, e não um atalho para o 
sucesso do negócio. Ao adoptarem uma abordagem mais estratégica e 
consciente em relação à RSE, as PMEs podem vir a colher vantagens 
económicas. Ao fim e ao cabo, a RSE insere-se nas noções de melhoria 
contínua e gestão de qualidade, devendo ser vista pelas PMEs como parte 
integrante de uma visão moderna de excelência no negócio. 

 

 Os valores pessoais e éticos são importantes. É frequente ver, na maioria dos 
países da UE, que os valores pessoais e são um forte impulsionador para dar 
mais atenção às questões sociais e ambientais. O incremento da RSE nas 
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PMEs deve passar por construir e interagir com estes factores de motivação, 
em lugar de os tentarmos mudar ou ignorar. 

 
As PMEs têm, por regra, uma identificação próxima com a região ou localidade onde 
se localizam, sendo que as suas matérias e preocupações de RSE serão 
provavelmente, e por natureza, de âmbito local e regional. O impacto positivo 
resultante por uma maior absorção da RSE pelas PMEs poderá ser mais sensível – 
seja no plano económico, social ou ambiental – a um nível local ou regional. A RSE 
é culturalmente condicionada e é vista de forma diversa em cada país da UE. A 
compreensão e prática da RSE variam de acordo com as tradições políticas, a 
natureza do diálogo social e o grau de regulação legal em matéria social e 
ambiental. O grupo de peritos europeus sobre RSE e PMEs realça, ainda, que é 
obviamente útil criar uma perspectiva europeia comum sobre a definição e 
importância da RSE, embora em última instância, só possamos avaliar a aplicação 
da RSE à luz das especificidades e características dos diferentes países e regiões. 
 
 
Informações e recursos adicionais 
 

Direcção-Geral das Empresas e Indústria da Comissão Europeia – RSE e PMEs 
 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/corporate-social-
responsibility/sme/index_en.htm 

 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-
business/files/csr/documents/mainstreaming/ms_sme_roundtable_en.pdf  
 
A revista da Enterprise Policy  
 
http://ec.europa.eu/enterprise/e_i/news/article_10526_en.htm 
 
Direcção-Geral do Emprego, dos Assuntos Sociais e da Igualdade de Oportunidades 
da Comissão Europeia – RSE 
 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=331&langId=en 
 
 
RSE Europa (rede líder de negócio da Europa para a responsabilidade social 
empresarial) 
 
http://www.csreurope.org/ 
 
 
Projecto comunitário: SOCIALSME - sustentabilidade e responsabilidade social 
através da aprendizagem nas PMEs 
 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/corporate-social-responsibility/sme/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/corporate-social-responsibility/sme/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/e_i/news/article_10526_en.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=331&langId=en
http://www.csreurope.org/


                                                                                                                                                                                                                    

                                  ,  
 

The project "InnoTrain CSR" is organized by GILDE GmbH and has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the 
views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 12/2010  

 

InnoTrain CSR 

www.csr-training.eu 

http://www.socialsme.org 
 
 
Relatório: “Oportunidade e responsabilidade. Como apoiar os pequenos negócios a 
incorporar questões sociais e ambientais na sua actividade.” (Bruxelas, 2007) 
 
Grupo de Peritos Europeus sobre RSE e PMEs” 
 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-
business/files/csr/documents/ree_report_en.pdf 
 
 
"Responsabilidade Social Empresarial como factor de sucesso entre as PMEs" 
(2006) – 
Programa comunitário "Integração da RSE entre as PMEs"  
 
http://csr-mittelstand.de/pdf/Projekdokumentation_englisch.pdf 
 
 
Comissão Europeia: Recomendações para a RSE nas PMEs em húngaro  
 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-
business/files/csr/documents/eg_report_and_key_messages/key_messages_hu.pdf 
 
Comissão Europeia: Recomendações para a RSE nas PMEs em português 
 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-
business/files/csr/documents/eg_report_and_key_messages/key_messages_pt.pdf 
 
 
 
 

http://www.socialsme.org/
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/files/csr/documents/ree_report_en.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/files/csr/documents/ree_report_en.pdf
http://csr-mittelstand.de/pdf/Projekdokumentation_englisch.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/files/csr/documents/eg_report_and_key_messages/key_messages_hu.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/files/csr/documents/eg_report_and_key_messages/key_messages_hu.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/files/csr/documents/eg_report_and_key_messages/key_messages_pt.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/files/csr/documents/eg_report_and_key_messages/key_messages_pt.pdf
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Factos e Números sobre a RSE 

2.2. A RSE na perspectiva das empresas com actividade à escala 

global ("global players") 

 
Resumo 
 
Num dos maiores inquéritos sobre sustentabilidade aplicado a quadros 
executivos de topo, os directores (CEO) das empresas acreditam que seja 
alcançado dentro de uma década um ponto de viragem, no qual a 
sustentabilidade estará totalmente interligada com o core business da 
empresa – os seus processos, sistemas e capacidades, bem como com a 
cadeia de valor global e de produção, e com a rede de filiais da organização. 
 
 
Objectivos de aprendizagem 
 

 Conhecer a avaliação de sustentabilidade e a RSE dos gestores de topo das 
empresas com actividade à escala global 

 
 
RSE – Conteúdos de aprendizagem  
 
Apesar da recente crise económica, 93% dos CEOs das principais empresas 
mundiais inquiridos em 2010 acreditam que a sustentabilidade é crucial para o 
sucesso futuro da sua organização. 
 
O estudo conduzido entre 766 CEOs, a partir do círculo de empresas signatárias do 
Pacto Global das Nações Unidas reflecte uma avaliação confiante em que a crise 
mundial não vai refrear o compromisso social da sua empresa. Aliás, 80% dos 
directores inquiridos afirmou mesmo que a presente crise impulsionou uma maior 
consciência sobre a sustentabilidade na agenda dos gestores. Isto traduz a forma 
como as respectivas empresas lidaram com as mudanças relativas à crise 
financeira, em que a sustentabilidade é vista como um recurso para a redução de 
custos e aumento de vendas. Muitas empresas consideram ainda a sustentabilidade 
como um elemento crítico para o alargamento a novos mercados.  
 
88% dos CEOs inquiridos acreditam que a sustentabilidade deve ser integrada na 
empresa através da sua cadeia de valor, enquanto que 54% indicam que esta foi já 
atingida nas suas organizações.  
 
A confiança do consumidor é também considerada como uma tarefa fundamental: 
para quase três quartos (72%) dos CEOs, o aumento de valor das marcas assim 
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como o desenvolvimento e a manutenção da reputação e da confiança constituem a 
maior motivação ao lidar com o tema da sustentabilidade.  
 
Sob o título “Uma nova era da sustentabilidade”, o presente estudo foi apresentado a 
meados de 2010 pelo Pacto Global das Nações Unidas e pela empresa de 
consultoria Accenture. O Pacto Global é uma rede empresarial lançada pelas 
Nações Unidas que visa a promoção de valores sociais e ambientais à escala global 
tendo por base um compromisso voluntário. Fundada em 2000, o Pacto Global 
representa actualmente a maior plataforma de RSE no mundo com perto de 7000 
signatários em 135 países, tendo ainda redes nacionais em cerca de 90 países. 
 
 
Informações e recursos adicionais 
 
O website internacional do Pacto Global das Nações Unidas 
 
http://www.unglobalcompact.org 
 
Uma Nova Era da Sustentabilidade – Reflexões dos CEOs sobre o progresso até à 
data, desafios futuros e o impacto da mudança para uma economia sustentável: 
http://www.unglobalcompact.org/docs/news_events/8.1/UNGC_Accenture_CEO_Stu
dy_2010.pdf 
 

UNDP: Estudo sobre RSE na Hungria 2007  
 
http://europeandcis.undp.org/home/cst/show/A0AED266-F203-1EE9-
BF23CDADCAF7C4F4 (p. 40) 
 

 

 

http://www.unglobalcompact.org/
http://www.unglobalcompact.org/docs/news_events/8.1/UNGC_Accenture_CEO_Study_2010.pdf
http://www.unglobalcompact.org/docs/news_events/8.1/UNGC_Accenture_CEO_Study_2010.pdf
http://europeandcis.undp.org/home/cst/show/A0AED266-F203-1EE9-BF23CDADCAF7C4F4
http://europeandcis.undp.org/home/cst/show/A0AED266-F203-1EE9-BF23CDADCAF7C4F4
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Factos e Números sobre a RSE 

2.3. A RSE na perspectiva da comunicação empresarial  
 
 
Resumo 
 
Três em quarto especialistas em comunicação empresarial na União Europeia 
estão envolvidos em actividades de RSE. Estes podem por isso ser 
considerados como o grupo profissional com uma ligação mais próxima à 
RSE. As empresas confiam sobretudo na internet como meio de comunicação 
para a RSE. Perto de três quartos das empresas monitorizadas em todo o 
mundo estão a debater matérias de RSE nos seus websites.  
 
 
Objectivos de aprendizagem 
 

 Conhecer e ser capaz de avaliar a importância da RSE para o sector da 
comunicação 

 
 
RSE – Conteúdos de aprendizagem  
 
Com base no slogan de relações públicas “Faz o bem e fala sobre isso”, as 
actividades de RSE oferecem uma gama de opções para a comunicação de 
imagem. A comunicação empresarial e os profissionais das agências de 
comunicação são considerados o grupo profissional de maior proximidade com a 
RSE. Desde 2008 que três em cada quatro especialistas de comunicação referem 
estar envolvidos em actividades de RSE, através do estudo “European 
Communication Monitor” conduzido por toda a Europa. 45% dos profissionais de 
comunicação inquiridos tem um papel activo ou de gestão no desenvolvimento da 
RSE, enquanto que 28% ocupam-se em exclusivo da comunicação de actividades 
de RSE.  
 
Os inquiridos explicam a motivação para a RSE no âmbito da comunicação 
empresarial e as agências de comunicação através dos seguintes factores: 
 
70% gestão da reputação 
60% valores corporativos 
40% pressão dos consumidores e stakeholders 
37% legitimação das actividades de negócio 
33% expectativas dos colaboradores 
 
Alem disso, os resultados do estudo aplicado a cerca de 1500 especialistas em 
comunicação a trabalhar em empresas e agências revelam que a principal finalidade 
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da comunicação da RSE é o reforço do perfil corporativo (61%). O foco nas 
actividades de RSE relacionadas com assuntos ambientais e sociais representa 
38%, seguido dos colaboradores (34%), dos produtos e serviços (32%) e da 
Corporate Governance (27%).  
 
No debate à volta da RSE, é frequente registar a crítica a casos em que a gestão 
responsável constitui essencialmente uma operação de cosmética e “às palavras 
não se seguem os actos”. A credibilidade das empresas é posta em causa quando a 
RSE é comunicada meramente para finalidades de RP – relações públicas, e sem 
existir sequer uma sugestão de RSE em actividades operacionais do negócio (ou no 
core business) na empresa. Não obstante, os seguintes princípios aplicam-se a 
ambos os lados da discussão: o desenvolvimento continuado, a melhoria e uma 
análise crítica e construtiva da RSE só é possível se articulada com uma 
comunicação sobre o tema por parte da empresa. 
 
Perto de 75% das empresas já reportam os seus assuntos de RSE nas suas páginas 
de internet, tal como demonstrado pela empresa de consultoria 
PricewaterhouseCoopers numa análise global a 800 websites empresariais. À volta 
de três quartos das empresas que já publicam os seus relatórios de RSE 
disponibilizam informação sobre o seu desempenho anual em matéria de 
sustentabilidade, comparado com apenas 20% no Canadá. Em termos de 
abrangência e profundidade dos conteúdos dos relatórios, as empresas europeias e 
australianas ultrapassam de forma consistente as suas congéneres canadianas e 
norte-americanas, em alguns casos, com uma diferença significativa. 
 
 
Informações e recursos adicionais 
 
"European Communication Monitor 2008"  
 
EUPRERA – Associação Europeia para o Ensino e Investigação nas Relações 
Públicas 
 
http://www.euprera.org 
 
"CSR Trends 3 - A comprehensive survey of corporate social responsibility report 
trends, benchmarks and best practices" (2009) 
 
http://www.pwc.com/ca/en/sustainability/csr-trends-report.jhtml 
 
PricewaterhouseCoopers 
 
http://www.pwc.com/ca/sustainability 
 
 

Congresso internacional “Responsible way of the Future“, 2005, Hungria 

http://www.euprera.org/
http://www.pwc.com/ca/en/sustainability/csr-trends-report.jhtml
http://www.pwc.com/ca/sustainability
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http://www.szovivok.hu/index.nof?o=0&nyelvid=1&k1=3&k2=15 
 
Conferência Internacional ”4º Fórum da Responsabilidade Social das Organizações 
e Sustentabilidade – Redes de Valor”, 2010, Portugal  
 
http://www.forumrso.aip.pt/index.asp?LN=1 
 
http://www.acona.co.uk/ 
 
www.mediacsrforum.org 
 
www.culturaldiversitynetwork.co.uk 
 
www.prepsgroup.com 
 

http://www.szovivok.hu/index.nof?o=0&nyelvid=1&k1=3&k2=15
http://www.mediacsrforum.org/
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Factos e Números sobre a RSE 

2.4. A RSE na perspectiva dos consumidores 

 
Resumo 
 
Os consumidores esperam cada vez mais que as empresas e as marcas se 
envolvam em projectos sociais. A maioria dos consumidores (62% em 2008 e 
71% em 2009) considera como excessivo o dinheiro gasto em campanhas de 
publicidade e marketing, exigindo que este seja investido em causas de mérito 
social. Por exemplo, duas em três pessoas estão dispostas a trocar de marca 
havendo no mercado um produto da mesma qualidade, se este estiver 
associado a um compromisso social. 
 
 
Objectivos de aprendizagem 
 

 Conhecer o potencial do “Marketing Social” com base nas atitudes e 
comportamentos dos consumidores 

 Conhecer as possibilidades de combinação entre a promoção das vendas e 
os compromissos sociais 

 
 
RSE – Conteúdos de aprendizagem  
 
As pessoas que orientam o seu consumo por critérios de sustentabilidade na 
produção, e por um estilo de vida socialmente compatível, são classificadas como 
um novo grupo-alvo, LOHAS (Estilo de Vida Saudável e Sustentável) pelas 
pesquisas de mercado e marketing. O grupo de consumidores LOHAS pode ser 
considerado como o equivalente, na economia, ao grupo de empresas com práticas 
de RSE. 
 
As “marcas sociais” estão a adquirir uma crescente popularidade entre os 
consumidores em geral, sobretudo em tempos de recessão económica. No inquérito 
sobre consumo “goodpurpose”, conduzido em 2009 por todo o mundo, oito em dez 
pessoas inquiridas afirmam que mudariam o seu padrão de consumo a longo prazo, 
se souberem que estão a contribuir para tornar o mundo um lugar melhor para se 
viver. Mais, seis em dez pessoas inquiridas esperam que as suas marcas se 
envolvam em causas sociais e estão também dispostas a mudar para produtos de 
qualidade igual produzidos por empresas com práticas de RSE. 
 
O inquérito aos consumidores “goodpurpose”, aplicado a cerca de 6000 
consumidores em dez países por todo o mundo, revelou-nos que metade dos 
inquiridos já optaram por marcas mais caras, por estas apoiarem boas causas. Pelas 
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mesmas razões, mais de metade (60%) dos restantes inquiridos permaneceram fiéis 
a uma marca apesar da recessão económica. Aliás, 64% dos consumidores 
afirmaram que recomendariam uma marca se esta promover boas causas. No ano 
de 2008, este número era em média 12% mais baixo. Este valor gerou um aumento 
particularmente significativo entre os inquiridos na Alemanha (26%). 
 
A relação entre a promoção da venda de produtos e serviços, com o compromisso 
social e as boas causas é designado como “Marketing de causas”. Baseia-se no 
seguinte princípio: quanto maior for o lucro de uma empresa, maior o benefício para 
a causa social. O “Marketing de causas” pode representar uma actividade de RSE 
com benefício tangível para a empresa e tornar-se num princípio fundamental de 
vantagem mútua (win-win). 
 
As possibilidades de ligação de boas causas com a distribuição e as vendas são 
multifacetados e não têm necessariamente de se centrar na actividade principal da 
empresa. Por exemplo, uma das mais populares campanhas de RSE na Alemanha 
partiu de uma empresa de cervejas, que decidiu associar a compra e, 
consequentemente, a protecção de uma parcela de floresta tropical a cada grade de 
cerveja vendida. Por sua vez, há outros exemplos de “Marketing de causas” 
relacionam-se de perto com a afinidade de imagem entre empresas e marcas, de 
forma similar ao patrocínio.  
 
Uma das características especiais do “Marketing de causas” para as empresas e as 
marcas subentende que os meios financeiros para apoiar uma boa causa são auto-
gerados pela própria venda dos produtos. Para o consumidor, o “Marketing de 
causas” representa uma oportunidade de interligar “sentido” e “significado” na sua 
escolha de consumo e de, ao apoiar uma causa com mérito, tornar a sua compra 
uma boa acção. 
 
 
Exercício 2.4. (aproximadamente 30 minutos)  
 
O seu grupo de participantes está a lançar uma nova colecção de moda no mercado, 
e espera conquistar o grupo-alvo de mercado LOHAS. 
 
Peça ao grupo para realizar um brainstorming e identificar as características de RSE 
na colecção de moda. Discuta as ideias e escolha os 5 critérios de RSE.  
 
Desenvolva com o grupo um nome para a marca do produto. Invente um slogan 
adicional. 
 
Tema alternativo: 
 
Conduza uma votação entre os participantes:  
 
“A publicidade para produtos alcoólicos pode conter aspectos de RSE?” 
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Discuta o tema escolhendo dois grupos para defenderem posições postas sobre a 
questão. 
 
 
Informações e recursos adicionais 
 
http://www.goodpurposecommunity.com 

Análise SWOT da TVE Hungary  
 
http://www.mobilitas.hu/uploads/1/menu/480/fajlok/SWOT_CSR_a_civilek_szempontj
abol.pdf 
 
Especialista português:   

http://www.forumrso.aip.pt/docs/Painel_Analise_Ciclo_Vida_Rui_Loureiro_Sair_da_C

asca.pdf  

http://www.deco.proteste.pt/ 

MORI, “The first ever European Survey of Consumers’ attitudes towards Corporate 
Social Responsibility”, Novembro de 2000.  

 
 

http://www.goodpurposecommunity.com/
http://www.mobilitas.hu/uploads/1/menu/480/fajlok/SWOT_CSR_a_civilek_szempontjabol.pdf
http://www.mobilitas.hu/uploads/1/menu/480/fajlok/SWOT_CSR_a_civilek_szempontjabol.pdf
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Factos e Números sobre a RSE 

2.5. A RSE na perspectiva dos jovens profissionais 

 
Resumo 

Para uma média de mais de metade dos estudantes e dos jovens em início de 
carreira inquiridos (58%), as políticas de uma empresa quanto ao ambiente e 
às alterações climatéricas desempenham um papel central na sua decisão a 
favor de um empregador. Quase nove em dez inquiridos (86%) afirmam 
estarem dispostos a trocar de empresa se a estratégia de RSE desta não for ao 
encontro das suas expectativas. 

Um inquérito aplicado aos jovens na Alemanha sumariza os maiores desafios 
mundiais para um desenvolvimento sustentável. 75% dos inquiridos colocam a 
pobreza no primeiro lugar, seguida pelas alterações do clima (73%), a escassez 
de alimentos e água potável em muitos países (70%). Os inquiridos exigiram 
um processo transversal de mudança, com grande ênfase em estratégias 
políticas de longo prazo (80%), um compromisso das empresas mais 
empenhado no plano económico (78%) e um conjunto de regras básicas 
globalmente aceites no que respeita aos padrões sociais e ambientais, entre 
outros aspectos (74%). 

 
Objectivos de aprendizagem 
 

 Conhecer a avaliação sobre o desenvolvimento sustentável entre os jovens  

 Escrutinar o papel da RSE como um critério de decisão entre empregadores 
 
 
RSE – Conteúdos de aprendizagem  
 
Os jovens em início de carreira esperam explicitamente uma gestão empresarial 
responsável, quando procuram o seu futuro empregador, segundo o inquérito 
“Gerindo as pessoas de amanhã: os mileuristas no trabalho”. Da análise aos 
questionados sobre responsabilidade social empresarial (RSE) conclui-se que 88% 
dos jovens abordados revelam ter as mesmas expectativas em relação ao 
empregador como as que têm sobre si próprios. A disponibilidade para mudar de 
emprego se os valores do empregador em matéria de RSE não corresponderem às 
suas expectativas é partilhada por uma média de 88% dos inquiridos de todo o 
mundo. Esta estatística é especialmente significativa na Argentina, atingindo 94% 
das repostas, seguida dos EUA e do Brasil com 92%, estando a Índia no patamar 
oposto, com 66%. Verificam-se diferenças significativas entre os países no capítulo 
da avaliação das políticas das empresas quanto a ambiente e clima: para 86% dos 
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jovens brasileiros inquiridos este é um aspecto decisivo na escolha da entidade 
empregadora. Em contraste, esta percentagem é de apenas 40% nos EUA ou na 
Bélgica. Para este estudo, a empresa internacional de consultoria 
PricewaterhouseCoopers inquiriu 4200 estudantes de 44 países em 2008. O termo 
“mileurista” é usado por sociólogos para referir a geração de pessoas nascidas 
depois de 1980. Muitas destas lidam neste momento com a entrada no mundo do 
trabalho. Para as empresas, a integração de trabalhadores mais jovens, de maior 
mobilidade e com mais qualificações, está a ganhar cada vez maior importância. Isto 
é acompanhado por uma também crescente exigência por parte mercado: por um 
lado, as empresas precisam de trabalhar de forma mais eficiente para responder aos 
desafios de curto prazo; por outro, aquelas não podem perder de vista as suas 
metas de longo prazo, sob o risco de não garantirem a sua sobrevivência futura, de 
uma forma sustentada. 
 
Através da Responsabilidade Social Empresarial (RSE), as empresas podem 
contribuir para um modelo mais justo de globalização. Um inquérito representativo 
intitulado “Os jovens e o futuro do mundo”, conduzido pela Bertelsmann Foundation 
em 2009, esclarece até que ponto, na visão dos jovens alemães, a economia está a 
dar uma contribuição adequada neste campo: três em cada quatro jovens inquiridos 
detectam ainda uma necessidade profunda de uma acção económica alheia a todas 
as diferenças sociodemográficas. Mais de metade dos adolescentes concordam 
“totalmente” (55%) ou “parcialmente” (24%) com a ideia de que os maiores grupos 
económicos deveriam mostrar um compromisso mais forte na resolução de 
problemas globais. Mais de três quartos do total de jovens inquiridos estão 
preocupados com o desenvolvimento futuro: perto de quatro em cada dez jovens 
estão “bastante” ou “muito” preocupados, enquanto dois em dez afirmam não ter 
qualquer preocupação com o futuro. Para seis em cada dez adolescentes, a 
sustentabilidade é um tema com que se vão ter de lidar no futuro.  
 
Com base na definição tradicional da Comissão Mundial para o Meio Ambiente e 
Desenvolvimento, de 1987, o desenvolvimento sustentável caracteriza-se pela 
satisfação das necessidades correntes sem pôr em risco a capacidade das gerações 
futuras realizarem estas mesmas necessidades (equidade dentro da mesma geração 
e entre gerações diferentes).  
 
 
Informações e recursos adicionais 

 

„Jugend und die Zukunft der Welt – Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage in 
Deutschland und Österreich“ (2009) 
 
Bertelsmann Foundation  

 

http://www.bertelsmann-stiftung.de  
 
 

http://www.bertelsmann-stiftung.de/
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"Managing tomorrow’s people: millennials at work" (2008) 
 
PricewaterhouseCoopers 
 
http://www.pwc.com/managingpeople2020 
 
 
http://www.un.org/documents/ecosoc/cn17/1998/background/ecn171998-bp27.htm 
 
 
 
 

http://www.pwc.com/managingpeople2020
http://www.un.org/documents/ecosoc/cn17/1998/background/ecn171998-bp27.htm
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Factos e Números sobre a RSE 

2.6. A RSE como plano de negócio 

 
Resumo 
 
O plano de negócio assenta numa relação custo-benefício. Na economia 
empresarial, designa a ponderação e a exposição das consequências 
financeiras e não-financeiras previstas para uma dada acção, decisão ou 
investimento de uma empresa. O objectivo é aplicar recursos empresariais 
escassos nos projectos e iniciativas com maior potencial. No que respeita à 
Responsabilidade Social Empresarial (RSE), o plano de negócios deve ser 
avaliado consoante os requisitos e as medidas individuais de SER, no caso 
particular em questão. 
 
 
Objectivos de aprendizagem 
 

 Familiarizar-se com a discussão à volta dos planos de negócio no campo da 
RSE e reflectir recorrendo a exemplos práticos 

 
 
RSE – Conteúdos de aprendizagem  
 
O plano de negócio de RSE coloca o foco na questão sobre se, em que áreas e em 
que medida é benéfico para as empresas investir no desenvolvimento sustentável e 
em compromissos sociais. Assim, o plano de negócio estabelece o tratamento 
responsável do conceito de RSE numa perspectiva económica. 
 
Ao nível dos planos de negócio na área de RSE, deve ser geralmente tido em linha 
de conta que uma empresa pode beneficiar de diversas formas ao assumir uma 
posição de responsabilidade empresarial, social ou ecológica. Os planos de negócio 
e a RSE coexistem e interligam-se nas empresas mais bem sucedidas, e 
compatibilizam-se com a estratégia individual de RSE e os seus níveis de 
aprofundamento dentro de uma organização. As vantagens económicas da 
sustentabilidade são demonstradas em áreas de aplicação da RSE como o local de 
trabalho, o mercado, o ambiente e a comunidade – usualmente mais associados a 
uma perspectiva de longo prazo. De facto, as soluções de RSE podem resultar numa 
redução de custos no curto prazo, como a área da eficiência energética. Contudo, os 
factores críticos de benefício atingidos com a RSE, como o estabelecimento da 
confiança, boa reputação e fidelização dos clientes só têm efeito se alicerçados de 
forma sustentável na estratégia comercial da empresa. 
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O plano de negócio de RSE, que elenca todos os investimentos de uma estratégia 
de RSE pode ser avaliado a partir de um caso individual de uma empresa. Isto 
porque o alcance dos benefícios económicos gerados por uma estratégia específica 
de RSE depende directamente do respectivo contexto da empresa (sector, dimensão 
da empresa, localização, estratégia de marca).  
 
A investigação sobre planos de negócio de sustentabilidade e RSE explora as 
correlações entre bons resultados e acções económicas sustentáveis nas seguintes 
áreas chave: 
 

 Gestão de risco (ex: “Licença para operar”) 

 Gestão de recursos humanos 

 Eficiência operacional (sobretudo na área da energia e ecoeficiência) 

 Desempenho financeiro 

 Valor para os accionistas 

 Marketing  

 Imagem e reputação 
 
 
Exercício (2.6. – Discussão de grupo sobre o plano de negócio) 
 
Discuta o plano de negócio de RSE com o grupo, recorrendo a um dos filmes anexos 
neste manual como exemplo: 
 

 O que é que torna a solução de RSE desta empresa um plano de negócios 
interessante? Porquê? 

 Quais as vantagens económicas previstas pela empresa com esta solução de 
RSE, e como é que avalia estes resultados? 

 Que consequências financeiras e não-financeiras para empresa podem surgir 
se A) o seu compromisso de RSE for intensificado ou B) o seu compromisso 
de RSE foi suspenso. 

 
 
Informações e recursos adicionais 
 
Análise: Plano de negócio para a Sustentabilidade 
 
imug Beratungsgesellschaft für sozial-ökologische Innovationen mbH 

http://www.imug.de 
 
Nachhaltiges Wirtschaften aus Sicht des „Business Case of Sustainability“ (2005) 
 
Actividade económica sustentável na perspectiva do “Plano de negócio de 
sustentabilidade” (2005) 
 

http://www.imug.de/
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Ministério Federal para a Conservação da Natureza e Ambiente da República 
Federal da Alemanha 
 
http://www.bmu.de 
 
Entrevista com László Zsolnai em húngaro (CEMS - Global Alliance for Management 
Education – Business Ethics Faculty Group) 
 
http://www.fn.hu/makro/20100922/profiton_tul_is_van/ 
 
 

http://www.bmu.de/
http://www.fn.hu/makro/20100922/profiton_tul_is_van/
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Factos e Números sobre a RSE 

2.7. A RSE na Alemanha 

 
Resumo 
 
Na Alemanha, a responsabilidade social integra os elementos de base da 
chamada “economia social de mercado", o princípio orientador do sistema 
económico alemão. Em termos comparativos internacionais, o nível de 
Responsabilidade Social Empresarial (RSE) é bastante alto. As normas legais 
sobre ambiente e assuntos sociais e os acordos colectivos estão amplamente 
regulamentados na Alemanha. No entanto, as "genuínas" actividades de RSE, 
por definição, devem ir além destes requisitos legais. Neste contexto, as 
empresas alemãs estão sujeitas a um elevado leque de responsabilidades 
regulamentadas, que acarretam gastos correspondentes ao nível da 
burocracia. A economia alemã assenta numa fatia significativa de exportações 
– a Alemanha é vulgarmente conhecida como o "campeão mundial de 
exportações". O Governo Federal pretende mudar o nome da expressão "Made 
in Germany" para "RSE - Made in Germany". A RSE está a ser afirmada na 
Alemanha como factor de localização para a economia alemã. 
 
 
Objectivos de aprendizagem 
 

 Ser capaz de situar o contexto e os desenvolvimentos sobre RSE na 
Alemanha 

 
 
RSE – Conteúdos de aprendizagem  
 
O governo federal alemão aprovou uma "Estratégia Nacional para a 
Responsabilidade Social Empresarial (RSE) – Plano de Acção de RSE", em Outubro 
de 2010. O "Plano de Acção de RSE" foi concebido para iniciar um processo de 
mudança de consciência sobre a RSE, no sentido desta passar a ser percepcionada 
como um valor para as empresas e para a sociedade. Este plano de acção sublinha 
a possibilidade de interligação da RSE com uma gestão virada para a excelência, de 
alta qualidade. Nesta base, foi proposta a criação do selo de qualidade "RSE - Made 
in Germany", com o objectivo de alavancar as empresas alemãs em todo o mundo 
na procura de uma competitividade sustentável. 
 
No entanto, o termo Responsabilidade Social Empresarial (RSE) ainda não está 
completamente enraizado na Alemanha. Num inquérito realizado a pequenas e 
médias empresas em 2006, perto de metade (48%) das empresas declararam nunca 
ter ouvido falar em RSE. As grandes empresas também tendem a comunicar com os 
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clientes e com os consumidores através de termos mais comuns e entendíveis, 
como "responsabilidade". Não por último, devido ao uso frequentemente aleatório da 
RSE e à sua conotação negativa como mais uma buzzword na moda, o termo é 
muitas vezes evitado pela imprensa e pelos representantes dos media que se 
esquivam a dar uma informação mais aprofundada sobre os princípios da RSE. 
 
Na Alemanha, o conceito de RSE resultou sobretudo de um processo de 
profissionalização das questões ambientais nas empresas, que trouxe sobretudo às 
médias e grandes empresas novas práticas, como os sistemas de gestão ambiental, 
responsáveis e departamentos especializados e os relatórios ecológicos. Os 
aspectos ambientais continuam a ser um tema fundamental no debate em torno da 
RSE. E são ainda sobretudo as empresas que já se profissionalizaram na sua 
gestão ambiental, as mais disponíveis para o aprofundamento dos aspectos sociais 
e empresariais de RSE na sua actividade. 
 
Até agora, a maioria das empresas tem estado mais inclinada para ver a RSE 
através de áreas localizadas e de iniciativas pontuais, do que para realizar uma 
análise, classificação e comunicação estruturadas e torno do conceito RSE. Foram 
já realizadas inúmeras iniciativas em colaboração com a sociedade civil, 
organizações especializadas e ministérios, nos últimos anos, abordando os mais 
diversos temas da RSE, como a compatibilidade entre trabalho e família, educação e 
sensibilização dos mais jovens, igualdade de oportunidades, etc. Assim, muitos 
responsáveis designados nas grandes empresas para gerir a política de RSE, têm-
se sobretudo dedicado a um levantamento do que já foi feito na sua organização e 
no seu sector, aproveitando esta informação para desenhar uma abordagem 
estratégica para a sua empresa nesta área. 
 
Cada vez mais críticos e ambientalmente orientados, os consumidores alemães 
levam hoje as empresas a lançar linhas de produtos mais ecológicos e sustentáveis. 
Esta prática é sobretudo popular entre empresas que, estando efectivamente 
envolvidas e a comunicar os seus compromissos em RSE, baseiam-se contudo em 
critérios questionáveis quando esta “entra” no seu core business 
(“ecobranqueamento”). Este tipo de empresas revela, geralmente, dificuldades em 
aplicar a sua política de RSE em questões como o encerramento de fábricas, 
despedimentos ou altos salários da administração, e vão estando cada vez mais sob 
o fogo cruzado do público. 
 
 
Panorama: A RSE nas PME alemãs 
 
Um inquérito sobre a RSE nas PME, realizado pelo “GILDE Economic Promotion 
Detmold”, identifica nas PME alemãs uma orientação forte para a RSE em matérias 
relacionadas com os recursos humanos. A maioria destas empresas reconhece e 
valoriza os colaboradores mais qualificados e motivados, e estão dispostas a investir 
mais em educação e em medidas para a "compatibilidade entre trabalho e família", 
especialmente perante a evolução demográfica actual e a escassez crescente de 
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profissionais competentes. Isto permite às empresas de média dimensão manterem-
se atractivas enquanto empregadores e defenderem-se face à concorrência das 
maiores empresas, que pagam melhores salários. Entre as medidas de RSE 
relativas a colaboradores mais citadas pelas PME neste estudo, estão as 
oportunidades de formação contínua e de desenvolvimento de carreira (86%), e os 
horários de trabalho flexíveis (83%). 
 
Na verdade, a preocupação com o meio ambiente não é tão forte como a atenção 
dada aos recursos humanos entre as PME inquiridas, mas, novamente, estão a ser 
analisadas e planeadas várias medidas para o futuro. Este estudo coloca o foco 
sobre as medidas de redução de custos e, paralelamente, a protecção quanto às 
alterações climatéricas. Mais do que metade dos empresários e gestores inquiridos 
afirmam que estão pôr em prática medidas para poupar energia e recursos (76%) e 
que já implementaram um sistema de gestão quanto à reciclagem (64%). As 
actividades de RSE em que as PME inquiridas se envolvem com mais frequência 
são o apoio a instituições sociais (71%), seguido de iniciativas educacionais (69%) e 
desportivas (59%). 
 
Ao contrário das empresas de grande dimensão, que se podem apoiar em empresas 
de consultoria ou especialistas na área da sustentabilidade e da RSE, ou criar 
departamentos especializados nestas áreas, as PME têm de ultrapassar diversos 
obstáculos relacionados com a sua dimensão: escassos recursos humanos (65%), 
falta de know-how sobre a implementação do conceito de RSE (62%). A falta de 
recursos financeiros aparece apenas em terceiro lugar (54%). 
As relações pessoais com colaboradores, fornecedores, clientes e instituições locais 
são muito mais aprofundadas entre os proprietários e os directores de pequenas 
empresas e negócios familiares, em comparação com as grandes corporações. Isto 
gera um campo fértil para uma implementação credível e sustentável da RSE no 
contexto das PME, se aquela for divulgada adequadamente, ancorada na prática 
destas empresas, comunicada eficazmente e devidamente recebida pela sociedade. 
Ao responder com flexibilidade às mudanças e aproveitar as oportunidades no 
mercado, as PME podem vir a sair da sua existência “discreta” para se tornarem, no 
futuro, num modelo de responsabilidade social. 
 

  
Informações e recursos adicionais 
 

"A Guide to CSR in Europe – Country Insights by CSR Europe’s National Partner 

Organisations" (Bruxelas, 2009) 
 
http://www.euprera.org 
 
 
"Corporate Citizenship in small and medium-sized enterprises in Germany - current 
status and future development" (2006) 
 

http://www.euprera.org/
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Programa comunitário "Mainstreaming CSR among SMEs"  
 
http://www.csr-mittelstand.de 
 
 
“National Strategy for Corporate Social Responsibility - Action Plan for CSR - of the 
German Federal Government” (Berlim, 2010) 
 
Ministério Federal Alemão do Trabalho e Assuntos Sociais 
 
http://www.bmas.de/portal/48598/property=pdf/2010__10__06__aktionsplan__csr.pdf 
(Versão alemã) 
 
http://www.csr-in-
deutschland.de/portal/generator/15042/property=data/2010__10__06__aktionsplan_
_csr__englisch.pdf 
(Versão inglesa) 
 
 
"Corporate Citizenship in SMEs in Germany - current status and future development" 
(2006) – Programa comunitário "Mainstreaming CSR among SMEs"  
 
http://www.csr-mittelstand.de 
 
 
Union Mittelständischer Unternehmen e.V. - UMU  
 
http://www.umu.de 
 
 

http://www.csr-mittelstand.de/
http://www.bmas.de/portal/48598/property=pdf/2010__10__06__aktionsplan__csr.pdf
http://www.csr-in-deutschland.de/portal/generator/15042/property=data/2010__10__06__aktionsplan__csr__englisch.pdf
http://www.csr-in-deutschland.de/portal/generator/15042/property=data/2010__10__06__aktionsplan__csr__englisch.pdf
http://www.csr-in-deutschland.de/portal/generator/15042/property=data/2010__10__06__aktionsplan__csr__englisch.pdf
http://www.csr-mittelstand.de/
http://www.umu.de/
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Factos e Números sobre a RSE 

2.8. A RSE na Hungria 

 
Resumo 
 
Na Hungria, a importância da Responsabilidade Social Empresarial (RSE) tem 
aumentado consideravelmente desde que o país aderiu à UE em 2004. Esta 
evolução deve-se principalmente a empresas multinacionais que implementam 
a RSE a nível internacional. Com a crescente procura para a implementação de 
RSE nas políticas de negócio, valores corporativos, procedimentos, programas 
de colaboradores e relatórios nas várias filiais, o perfil do conceito está em 
crescimento na Hungria. A consciência pública sobre a RSE é, contudo, pouco 
desenvolvida até à data. O diálogo e a vontade de cooperação entre empresas, 
sociedade civil e organismos governamentais exigem hoje uma maior 
confiança e transparência. No caso da Hungria, o grande obstáculo reside na 
visão generalizada da RSE como um processo simplesmente dispendioso e 
prejudicial para os resultados das empresas. 
 
 
Objectivos de aprendizagem 
 

 Ser capaz de situar o contexto e os desenvolvimentos da RSE na Hungria 
 
 
RSE – Conteúdos de aprendizagem  
 
De acordo com um estudo realizado em 2008, cerca de 60% das 100 empresas com 
maior facturação na Hungria estão já a realizar relatórios sobre RSE e 
sustentabilidade. No entanto, a maioria destas empresas ainda não leva em conta os 
aspectos económicos da sustentabilidade. Além disso, apenas 6% dos relatórios 
analisados são certificados por uma instituição independente e externa. Apenas um 
em cada dez relatórios contém observações dos stakeholders externos da empresa. 
 
As empresas húngaras são tradicionalmente relutantes no que toca a partilhar 
informações com o público e com as entidades reguladoras para além dos requisitos 
legais obrigatórios. A única forma de diálogo com stakeholders que está 
generalizada nos dias de hoje é a aplicação de inquéritos de satisfação ao cliente. 
As organizações húngaras de RSE têm apelado às empresas para que incrementem 
o intercâmbio, a integração e a cooperação com os restantes agentes sociais, 
políticos, media que influenciam a sua actividade. Na verdade, a consciência sobre o 
papel social que as empresas efectivamente desempenham está ainda numa fase 
de desenvolvimento e de clarificação. 
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Isto é explicável à luz da reestruturação social ocorrida após a queda do comunismo 
1989. A transição económica de uma economia de estado para uma economia de 
mercado, centrada nas empresas e em consumidores responsáveis pelas suas 
escolhas, colocou inicialmente o poder político perante a necessidade de reformas 
económicas e administrativas urgentes. Só depois disto será esta jovem democracia 
capaz de desenvolvimentos em matéria de sustentabilidade social e ambiental. As 
pessoas descobriram uma nova forma de liberdade, enquanto empregadores, e 
também como consumidores, após a era política do comunismo. A criação de um 
novo enquadramento administrativos e a responsabilidade social estão interligados, 
e só pode evoluir como um processo transversal à sociedade. 
 
Hoje em dia, são sobretudo os temas como as energias renováveis e as alterações 
climatéricas que alavancam a discussão sobre RSE. O governo húngaro aprovou um 
plano de acção nacional para a eficiência energética em 2008. Tendo como pano de 
fundo a implementação das directrizes comunitárias e as normas internacionais para 
as legislações nacionais, os temas sociais, como a igualdade de oportunidades, tem-
se tornado parte da agenda das empresas. O governo apresentou ainda, em 2007, 
uma estratégia alargada de sustentabilidade nacional, visando chegar todos os 
níveis da sociedade húngara. 
 
O compromisso das empresas com as populações locais está em franco 
crescimento na Hungria. Os patrocínios por parte de pequenas e médias empresas 
são mais um testemunho desta realidade. O facto de os patrocínios serem 
frequentemente encarados como sinónimo de RSE pode funcionar como um 
obstáculo à integração deste conceito no core business das empresas. Práticas 
como o Voluntariado Empresarial, que pode também servir para aplicar a RSE sem 
implicar um aumento de custos, mobilizando os colaboradores da empresa, são 
raras no contexto húngaro. 
 
De um modo geral, os consumidores húngaros mostram um fraco interesse quanto à 
RSE. Actualmente a sociedade apenas penaliza as empresas em violações 
flagrantes e importantes em matéria de RSE. Os incentivos, tanto a partir do 
mercado como do poder político, para um compromisso sério de RSE são ainda 
pouco reconhecíveis pela generalidade das empresas húngaras. 
 
 
Informações e recursos adicionais 
 

"A Guide to CSR in Europe – Country Insights by CSR Europe’s National Partner 

Organisations" (Bruxelas, 2009) 
 
http://www.euprera.org 
 
 
 
 

http://www.euprera.org/
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Câmara de Comércio e Indústria Alemã-Húngara 
 
http://www.duihk.hu 
 
 
GKI Zrt. Estudo económico 
  
Inquéritos sobre RSE na Hungria 
 
http://www.gki.hu/hu/individual/csr/  
 
 
GSZT (Gazdasági és Szociális Tanács - Economic and Social Council) 
 
Recomendações da GSZT sobre Responsabilidade Social Empresarial em húngaro 
e inglês  
 
http://www.mgszt.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=155&Itemid=38 
 
 
KÖVET Associação para a Economia Sustentável  
Organismo parceiro húngaro da RSE Europa 
 
http://www.kovet.hu 
  
 

Estudo "KPMG International Survey of Corporate Responsibility Reporting 2008"  
 
KPMG Hungary Ltd.  
 
http://www.kpmg.hu 
 
 
Estudo sobre a RSE nas grandes empresas na Hungria em 2010  
 
KPMG Hungary Ltd.  
 
http://www.kpmg.hu/dbfetch/52616e646f6d4956ebcff5fd058304bf9f3ad3caf81e6e40/
kpmg_hu_n100_csr_jelentesek_20100309.pdf  
 
  
UNDP: Estudo sobre a RSEna Hungria em 2007 
 
http://europeandcis.undp.org/home/cst/show/A0AED266-F203-1EE9-
BF23CDADCAF7C4F4  
 

http://www.duihk.hu/
http://www.gki.hu/hu/individual/csr/
http://www.mgszt.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=155&Itemid=38
http://www.kovet.hu/
http://www.kpmg.hu/
http://www.kpmg.hu/dbfetch/52616e646f6d4956ebcff5fd058304bf9f3ad3caf81e6e40/kpmg_hu_n100_csr_jelentesek_20100309.pdf
http://www.kpmg.hu/dbfetch/52616e646f6d4956ebcff5fd058304bf9f3ad3caf81e6e40/kpmg_hu_n100_csr_jelentesek_20100309.pdf
http://europeandcis.undp.org/home/cst/show/A0AED266-F203-1EE9-BF23CDADCAF7C4F4
http://europeandcis.undp.org/home/cst/show/A0AED266-F203-1EE9-BF23CDADCAF7C4F4
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Factos e Números sobre a RSE 

2.9. A RSE em Portugal 

 
Resumo 
 
O Conselho Europeu apresentou seus objectivos para a reforma económica, 
social e ecológico da União Europeia em Portugal, em 2000. A então 
denominada “Estratégia de Lisboa” serviu de impulso para um conjunto de 
organismos portugueses chamarem a atenção para o tema da 
Responsabilidade Social Empresarial (RSE). Nos últimos tempos, a RSE tem 
passado por significativo aumento de importância, mais visível nas grandes 
empresas. Em 2006, uma em cada dez das 100 empresas com maior facturação 
em Portugal publicava já o seu relatório RSE e sustentabilidade. Este número 
subiu para 60% no sector financeiro, durante os dois anos subsequentes. Em 
2008, cerca de metade das empresas de maior dimensão, com impacto um 
ambiental particularmente elevado, divulgou o seu desempenho em matéria de 
sustentabilidade. 
 
 
Objectivos de aprendizagem 
 

 Ser capaz de situar o contexto e os desenvolvimentos sobre RSE em Portugal 
 
 
RSE – Conteúdos de Aprendizagem 
 
O relatório “Responsabilidade social das empresas: Estado da arte em Portugal, 
2004” aceitou a definição de Responsabilidade Social Empresarial (RSE) adoptada 
pela Comissão Europeia no seu Livro Verde, que descreve a RSE como o “conceito 
segundo o qual as empresas integram, voluntariamente, preocupações sociais e 
ambientais nas suas actividades e na interacção com os seus stakeholders" (2004). 

A inovação e a motivação dos colaboradores são as principais razões apontadas 
nos relatórios de RSE e de sustentabilidade das maiores empresas portuguesas. 
Não deixa de ser surpreendente que 38% destas empresas refiram nos seus 
relatórios uma correlação clara entre as oportunidades de negócios e o montante 
investido em RSE, deixando Portugal imediatamente abaixo dos EUA (40%) e à 
frente da Suécia (36%) neste domínio. Nos últimos anos, as grandes empresas em 
Portugal têm conseguido manter um nível considerável na aplicação da RSE ao 
longo da sua cadeia de valor, em termos internacionais. Numa comparação com 22 
países industrializados, as empresas portuguesas aparecem no oitavo lugar. Cerca 
de metade (48%) dos relatórios empresariais identificam riscos associados com a 
RSE e com a sustentabilidade nas respectivas cadeias de valor. 
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Não obstante, a RSE é ainda pouco discutida junto do público português, e a 
consciência da população sobre o tema é reduzida. Em regra, os media abordam o 
tema da RSE mais a nível local e focam sobretudo actividades e "boas acções" 
isoladas como, por exemplo, o apoio de determinada empresa a uma actividade sem 
fins lucrativos, ou os donativos por altura do Natal. 
 
Ao mesmo tempo que a igualdade de oportunidades e as questões de género se 
tornam uma preocupação central para as grandes empresas, organizações com 
práticas de RSE em Portugal estão a exigir um aumento geral da transparência e da 
consciência ambiental entre as empresas, bem como um uso mais generalizado de 
instrumentos contra a exclusão social. Com isto, sai reforçada a relação entre a RSE 
e as vantagens que a sociedade civil tira de uma maior atenção e importância dada 
ao terceiro sector. O sector dos serviços sociais emprega em Portugal cerca de 
250.000 pessoas, e cada vez mais é reconhecido como uma força impulsionadora 
para o emprego e para o empreendedorismo no país. A importância do terceiro 
sector neste processo deve ser sublinhada. Os factores de garantia da 
responsabilidade social das empresas são vitais para trazer vantagens competitivas, 
bem como uma reputação sólida para as empresas. 
 
Por outro lado, a responsabilidade social das empresas condiciona a inovação de 
produtos e serviços, como já mencionado, através de uma combinação de factores 
variáveis de empresa para empresa. Para o público, a conduta responsável está 
apenas parcialmente relacionada com às acções económicas. Historicamente, tem 
sido sobretudo associada as pequenas empresas, mais vulneráveis no que toca à 
implementação de medidas legislativas de sustentabilidade. Nesta medida, é menos 
comum encontrar um compromisso e um forte perfil de RSE nas pequenas e médias 
empresas. 
 
O panorama está a mudar para melhor à medida que a administração central e local, 
os organismos públicos e privados, se consciencializam que as iniciativas de RSE 
são mais poderosas quando se interligam com a missão, a visão estratégica e as 
actividades de negócio das próprias empresas, e se direccionam aos seus 
stakeholders internos e externos. Mais recentemente, foram co-financiados vários 
projectos nacionais e europeus de apoio e com objectivos de promoção do debate 
sobre a responsabilidade social empresarial e o compromisso com a implementação 
de boas práticas de trabalho dentro das empresas portuguesas, com especial 
atenção para o segmento das PME. 
 
Em Portugal, a grande maioria das empresas são PME: 73% são médias empresas; 
32% pertencem à região de Lisboa, 30% à região Norte e 28% à região Centro; a 
indústria (sectores tradicionais) e o comércio são os sectores de maior 
representatividade; 42% têm entre 20 e 49 anos de existência, e 32% têm entre 10 e 
19 anos. 
 
De acordo com o Projecto SOCIALSME (www.socialsme.org), o maior obstáculo às 
iniciativas e ao aumento da RSE entre as empresas são os custos envolvidos. O 
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cálculo destes custos não deve, no entanto, ignorar os custos associados à não 
aplicação da responsabilidade social. A este respeito, podem surgir alguns perigos, 
como: 

- Alta rotatividade de funcionários, perda de know-how e mais problemas no 
processo de produção, levando a uma menor produtividade; 

- Fuga de clientes, devido à cada vez maior atenção dos consumidores no 
comportamento das empresas em termos de poluição, qualidade dos 
produtos e condições de trabalho; 

- Custos relacionados com conflitos com os trabalhadores; 
- Custos relacionados com conflitos com grupos da sociedade civil; 
- Responsabilidade legal e moral pela poluição, resultando em custos e 

desgaste de imagem; 
- Problemas legais; 
- Perda de algumas posições de mercados, etc. 

 
O estudo mostrou, ainda, que a RSE contribui para assegurar a sobrevivência futura 
e no longo prazo das empresas. Segundo o projecto SOCIALSME, existem ainda 
efeitos de curto prazo a considerar, tais como: 

- Capacidade para atrair, motivar e manter os colaboradores mais qualificados 
e talentosos; 

- Maior flexibilidade da força de trabalho; 
- Aumento da produtividade gerada por colaboradores melhor qualificados e 

motivados; 
- Maiores vendas e quota de mercado; 
- Imagem de marca mais sólida; 
- Melhoria da reputação e da autoridade; 
- Redução dos custos relacionados com conflitos com stakeholders; 
- Redução de custos através do uso optimizado dos recursos; 
- Maior capacidade de atracção para os investidores; 
- Melhores oportunidades no mercado através de parcerias mais sólidas. 
 

Em 2006, foi publicado outro estudo, “Responsabilidade Social nas PME – Casos em 
Portugal”. Este estudo teve como objectivo diagnosticar as práticas de 
responsabilidade social em Portugal, difundindo os melhores exemplos nesta área, 
apontando redes e parcerias específicas para o desenvolvimento da área de 
responsabilidade social, e ainda apresentar tendências e recomendações para a 
evolução futura da RSE nas PME. 

O estudo foi aplicado no universo das PME portuguesas e é composto pela 
construção de um modelo conceptual, a caracterização das PME, a aplicação de 
questionários, a elaboração de estudos de caso, uma análise prospectiva, e as 
conclusões e recomendações. Dos 2000 questionários enviados por correio, 235 
pessoas participaram no estudo (nível de resposta de 11,75%). 

Os dados recolhidos neste estudo sugerem semelhanças nas práticas de RSE, entre 
as PME portuguesas e as suas congéneres europeias. As PME portuguesas 
inquiridas confirmam que ainda realizam as suas práticas de RSE de forma informal 
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e não estruturada, e desligadas da estratégia de negócio da empresa (49%), com 
uma natureza pontual (33%). 

A totalidade das PME inquiridas referiu, no entanto, que pratica algum tipo de acção 
de responsabilidade social, orientada sob critérios internos económicos. Os baixos 
níveis de conhecimento e a consciencialização sobre o tema responsabilidade social 
parece ser também uma conclusão deste estudo. 

Para a maioria das PME inquiridas, o conceito de RSE ainda está associado ao 
cumprimento de normas legais. Todavia, a prática de RSE é entendida como um 
recurso muito importante na gestão interna da empresa. Esta discrepância deve-se 
ao facto das práticas de RSE serem essencialmente impostas, seja pela lei ou pelas 
regras de mercado. Num contexto concorrencial, a adopção de medidas de RSE 
reflecte a necessidade de aumentar a eficiência de gestão (a relação entre as 
variáveis económicas e a orientação para os colaboradores), estando também 
associada a questões éticas e de cidadania nem sempre assumidas de forma clara e 
consciente. 

Segundo o mesmo estudo, a principal motivação para as PME serem socialmente 
responsáveis é a consciência clara de que a RSE contribui para a eficiência das 
práticas de gestão e para a melhoria do desempenho económico. Os autores do 
estudo indicam ainda que os benefícios derivados da RSE estão a ser percebidos de 
forma clara nesta amostra de empresas, e são vistos como um factor de 
diferenciação positiva e um argumento para a aplicação de práticas de RSE. 

No entanto, as PME afirmaram ter necessidade de conhecer melhor as práticas de 
RSE, e participar em iniciativas de formação, neste âmbito. Os resultados também 
sugeriram que as PME reivindicam um maior envolvimento do sector público neste 
campo, através de benefícios fiscais e de subsídios, apontando consequentemente 
os custos e para as limitações financeiras das próprias empresas como um 
obstáculo decisivo a uma maior implementação de práticas de RSE. 

Segundo o “Inquérito Internacional sobre Relatórios de Responsabilidade Social 
Empresarial” da KPMG, em 2008, os resultados de Portugal revelaram um aumento 
significativo dos relatórios de sustentabilidade nas 100 maiores empresas 
portuguesas em relação a 2006. No entanto, os principais sectores de mercado 
continuam a ter empresas e grupos com um impacto ambiental superior, sendo que 
mais de 50% divulga informação sobre o seu desempenho nas questões de 
sustentabilidade. O sector financeiro e de valores mobiliários integra mais de 60% 
das empresas que realizam relatórios de sustentabilidade. 

Finalmente, de acordo com a “Análise dos requisitos: Relatório do estado da arte, 
identificação das necessidades das PME e das situações de aprendizagem do 
conceito da responsabilidade social em Portugal” (CECOA, 2009), a integração e a 
implementação de políticas e das iniciativas de RSE estão a aumentar em Portugal, 
existindo contudo alguns domínios que exigem um maior aprofundamento: 
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 Combater a visão limitada que os empresários/proprietários de PME sobre as 
formas como a RSE pode ser levada à prática, e sugerir estratégias que 
incentivem os seus negócios em actividades de responsabilidade sociais; 

 Formar melhores consultores, directores e supervisores de recursos humanos 
sobre as vantagens da RSE; 

 Integrar a RSE no âmbito da aprendizagem ao longo da vida e alinhá-la com o 
desenvolvimento da RSE na dimensão interna das empresas.   

 
Informações e recursos adicionais 
 

"A Guide to CSR in Europe – Country Insights by CSR Europe’s National Partner 

Organisations" (Bruxelas, 2009) 
 
http://www.euprera.org 
 
http://www.inform.pt/serpme/docs/diagnostico.pdf 
 
http://actassnip2010.com/conteudos/actas/PsiTrab_15.pdf 
 
Study "KPMG International Survey of Corporate Responsibility Reporting 2008" 
 
http://www.kpmg.com/NL/nl/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/PDF/
Sustainability/Corp_responsibility_Survey_2008.pdf 
  
KPMG & Associados - Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, S.A 
 
http://www.kpmg.hu 
 
" Responsabilidade social das empresas: Estado da arte em Portugal, 2004" (Lisboa, 
2004) 
 
CECOA – Centro de Formação Profissional para o Comércio e Afins  
 
http://www.cecoa.pt 
 
http://www.cecoa.pt/en-US/44/2/29/Projecto.aspx 
 
http://www.socialsme.org 
 
http://www.cecoa.pt/projectos/transncio/CECOA%20Report_PT_final_05-03-09.pdf 
 
Observatory of European SMEs “Report 2002/No 4 – European SMEs and Social 
and environmental responsibility”, 2002.  

http://www.euprera.org/
http://www.inform.pt/serpme/docs/diagnostico.pdf
http://actassnip2010.com/conteudos/actas/PsiTrab_15.pdf
http://www.kpmg.com/NL/nl/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/PDF/Sustainability/Corp_responsibility_Survey_2008.pdf
http://www.kpmg.com/NL/nl/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/PDF/Sustainability/Corp_responsibility_Survey_2008.pdf
http://www.kpmg.hu/
http://www.cecoa.pt/
http://www.cecoa.pt/en-US/44/2/29/Projecto.aspx
http://www.socialsme.org/
http://www.cecoa.pt/projectos/transncio/CECOA%20Report_PT_final_05-03-09.pdf
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Pinto, Gonçalo Rebelo. Corporate Social Responsibility, State of Art in Portugal 
2004. CSR/SME – Promoting Social Responsibility in Small and Medium Size 
Enterprises Report. CECOA, 2004. 

Santos, Maria João Nicolau at all. Responsabilidade Social nas PME – Casos em 
Portugal.  RH Editora, 2006.  
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Factos e Números sobre a RSE 

2.10. A RSE no Reino Unido 

 
Resumo 
 
No Reino Unido, a Responsabilidade Social Empresarial (RSE) está 
estreitamente ligada ao modelo de "capitalismo anglo-saxónico". Desde a 
privatização do sistema financeiro e dos serviços públicos na década de 1980, 
as empresas britânicas têm assumido uma pratica de responsabilidade social 
para além das disposições legais. O Reino Unido é um pioneiro em RSE a nível 
global, estando avançado por muitos anos no desenvolvimento da RSE em 
relação à maioria dos países da UE. A RSE tem-se tornado num factor 
altamente concorrencial no Reino Unido, em matéria de indicadores de boas 
práticas empresariais. No plano político, os vários agentes envolvidos 
cooperam activamente entre nas políticas sociais, económicas e de 
desenvolvimento, para aprofundar a viabilidade da RSE em termos de negócio. 
 
 
Objectivos de aprendizagem 
 

 Ser capaz de situar o contexto e os desenvolvimentos sobre RSE no Reino 
Unido 

 
 
RSE – Conteúdos de Aprendizagem 
 
A contribuição, através de medidas de RSE, por parte das pequenas e médias 
empresas (PME) no Reino Unido é estimada em 3 bilhões de libras por ano – quase 
dez vezes o total das grandes empresas. A grande maioria das PME considera 
estratégico prestar muita atenção à responsabilidade empresarial na sua envolvente 
social e meio ambiente. Esta percepção, associada a uma correlação positiva entre 
a RSE e os resultados das empresas aumenta, em proporção com ao crescimento 
da empresa e a sua participação em redes de negócio e associações empresariais. 
Nove em cada dez PME no Reino Unido consideram as suas actividades de 
negócios responsáveis. 
 
A perspectiva interna das PME sobre RSE é geralmente muito vincada e orientada 
para os colaboradores através de programas de RSE e as práticas empresariais 
responsáveis. Os colaboradores são integrados em toda estratégia de RSE da 
empresa, e são convidados a participar directamente nesta, através das iniciativas e 
do compromisso da empresa na sua comunidade local. 
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As empresas de maior dimensão e com actividade internacional do Reino Unido 
incidem e desenvolvem geralmente a sua política da RSE sobre os múltiplos factores 
sociais e ecológicos ao longo das respectivas cadeias de valor. Com isto, algumas 
empresas constituem o seu próprio sistema de redes para a transferência de 
conhecimentos e partilha de experiências, e colaboram com o governo e com as 
Organizações Não-Governamentais (ONGs) para melhorar os padrões globais nas 
suas cadeias de valor, como por exemplo, na redução de CO2. 
 
O Reino Unido é uma das economias com menor regulamentação no mundo. A 
economia britânica evoluiu para um "capitalismo de valor para o accionista", 
baseado nos princípios económicos liberais, em impostos baixos e numa regulação 
estatal reduzida. O governo mantém-se tanto quanto possível fora da vida 
económica – os britânicos consideram que as principais funções do estado são a 
segurança e a manutenção do sistema jurídico. Apesar disto, o governo britânico 
nomeou um ministro para as matérias de RSE – caso único no mundo até á data – 
responsável por promover boas práticas empresariais e garantir linhas de orientação 
para a aplicação da RSE. 
 
A RSE tem sofrido um impulso legal significativo no Reino Unido, como resultado do 
Companies Act de 2006. Esta lei destina-se a modernizar a legislação sobre a 
actividade das empresas e a facilitar a criação e a gestão das empresas, com 
especial atenção para as PME. Os gestores são obrigados a agir de acordo com os 
requisitos do Companies Act 2006, no sentido de associar o sucesso da empresa ao 
bem-estar da sociedade. Esta lei obriga, por exemplo, a empresa a dialogar com os 
colaboradores, os clientes, os fornecedores e a levar em conta o impacto sobre 
sociedade e meio ambiente na gestão do seu negócio. 
 

  
Informações e recursos adicionais 
 

"A Guide to CSR in Europe – Country Insights by CSR Europe’s National Partner 

Organisations" (Bruxelas, 2009) 
 
http://www.euprera.org 
 
 
"Engaging SMEs in Community and Social Issues" (Londres, 2003)  
 
Negócios na Comunidade 
 
http://www.bict.org.uk 
 
 
Câmara de Comércio e Indústria Germano-Britânica 
 
http://www.ahk-london.co.uk 

http://www.euprera.org/
http://www.bict.org.uk/
http://www.ahk-london.co.uk/
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As conexões da RSE no interior da empresa 

3.1. A cultura corporativa como pano de fundo para a focalização 

em RSE 

 
Resumo 
 
A cultura corporativa abarca o conjunto dos valores, das ideias principais e da 
missão sustentados pela empresa. A bibliografia técnica identifica três 
vertentes principais que norteiam a moderna cultura corporativa: os objectivos 
de negócio, a satisfação dos colaboradores e o foco no cliente. Através destes 
três pilares, a cultura corporativa pode dotar a empresa de um carácter único e 
ajudá-la a afirmar-se de um modo sustentável no mercado. Uma cultura 
corporativa assente em valores representa ainda uma estrutura sólida na 
orientação estratégica da Responsabilidade Social Empresarial (RSE). Assim 
que a RSE se torna parte integrante da cultura corporativa da empresa, a 
identificação dos colaboradores com a estratégia de RSE é feita quase 
naturalmente. Por sua vez, os novos impulsos gerados pela estratégia de RSE 
dão um cunho mais prospectivo a esta cultura corporativa. 
 
 
Objectivos de aprendizagem 
 

 Conhecer a interacção entre cultura corporativa e a RSE e identificar 
características importantes para a prática corporativa 

 
 
RSE – Conteúdos de aprendizagem 
 
A expressão cultura corporativa é, para as pequenas e médias empresas, bem como 
para a maioria dos trabalhadores, mais compreensível e flexível do que o termo de 
gestão da Responsabilidade Social Empresarial (RSE). Na verdade, a RSE só é 
credível e sustentável no longo prazo se for integrada na própria cultura corporativa 
da empresa e aplicada por chefias e colaboradores. O princípio da cultura 
corporativa é especialmente importante em empresas familiares e dirigidas pelos 
proprietários, onde, por tradição, uma gestão responsável com compromissos 
corporativos, sociais e ecológicos é tida com um dever do empresário. Neste 
contexto, a RSE, enquanto conceito transversalmente aceite na empresa, pode dar 
um contributo significativo para o aprofundamento de uma cultura corporativa e 
norteá-la segundo padrões universais, do que deve ser uma gestão corporativa 
responsável.  
 
A cultura corporativa desenvolveu-se ao longo dos anos como produto de 
actividades, padrões comportamentais e métodos, os quais têm obtido resultados 
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comprovados no passado e sido repetidos e institucionalizados com o tempo. 
Durante este processo, cada empresa desenvolve a sua cultura específica, marcada 
por uma interacção entre os colaboradores e a sua imagem. Em linguagem de 
marketing, isto é normalmente referido como Identidade Corporativa (IC), a 
percepção da empresa sobre si mesma como reconhecível no seu interior e exterior 
através do uso de comportamentos, comunicação e imagem. 
 
Os dez princípios seguintes descrevem as formas de aparência da cultura 
corporativa. Foram tirados da publicação Unternehmenskultur. Ein Weg zum 
Markterfolg (um modelo de referência proposto por Richard Bachinger): 
 
  
1. A cultura corporativa é social 
O termo cultura refere-se ao conjunto daquilo que é criado pelas pessoas, e não ao 
produto de um indivíduo. Mesmo quando nos deparamos com histórias e “mitos” 
sobre empresas criadas ou estabelecidas por um pequeno grupo de pessoas (os 
fundadores da empresa), é um facto de que todos os trabalhadores de uma empresa 
têm um papel e um contributo na sua existência. 
 
2. A cultura corporativa controla os comportamentos 
A cultura corporativa influencia as relações pessoais dentro da empresa, de uma 
forma inconsciente, à margem das regras escritas e dos regulamentos. É 
precisamente este compromisso nas relações entre pessoas que caracteriza e torna 
única a cultura corporativa de uma empresa.  
 
3. A cultura corporativa é feita por pessoas 
A cultura corporativa é o resultado de experiências partilhadas entre colaboradores. 
É o produto da reflexão, da acção e da capacidade humanas de tomar decisões 
dentro uma empresa. 
 
4. A cultura corporativa é aceite de forma transversal 
Em larga medida, todos os elementos agem, trabalham e vivem, de uma forma 
consciente ou inconsciente, segundo os valores e regras aplicadas na empresa. 
 
5. A cultura corporativa é transmitida 
É o resultado de um processo histórico e transmitida com base em crenças, 
comportamentos e histórias comuns. Consequentemente, a história passada da 
empresa mantém-se omnipresente nas decisões actuais. Não existem empresas 
sem uma história. 
 
6. A cultura corporativa é aprendida 
As culturas podem ser vividas e aprendidas através da capacidade humana de 
formar um sistema. Os símbolos são explicados e transmitidos através de 
cerimónias de integração, de iniciação e de praxes a novos colaboradores. As 
oportunidades de formação e educação contínua servem também para trazer este 
colaboradores para o espírito da cultura corporativa.  
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7. A cultura corporativa é flexível 
As organizações só sobrevivem a longo prazo se oferecerem aos seus elementos 
oportunidades de êxito. Mesmo quando as empresas apresentam traços e sinais 
patológicos, isto pode não ameaçar a capacidade de sobrevivência, se as 
oportunidades profissionais forem de facto significativas para os seus colaboradores. 
 
8. A cultura corporativa é consciente e inconsciente 
Os valores e os códigos de conduta são interiorizados tanto intelectuais como 
emocionalmente pelos colaboradores.  
 
9. A cultura corporativa não é directamente perceptível  
Empresas industriais podem ser analisadas segundo metodologias económicas e 
quantitativas e descritas tanto de forma casuística como explicativa. É registado um 
aspecto específico da cultura, consoante a abordagem usada. No entanto, a 
aparência global de uma cultura só se torna visível mediante uma aplicação 
transversal de diferentes métodos e elementos. 
 
10. A cultura corporativa é um resultado e um processo 
Cada empresa tem uma cultura específica. Esta vai sendo transformada e recriada 
no curso do seu trabalho, actividade e vivência. 
 
 
Em muitas situações, as empresas descrevem a sua responsabilidade social em 
correlação directa com a cultura corporativa. Por exemplo, a Deutsche Telekom 
apresenta o seu relatório de Responsabilidade Empresarial de 2010, na internet, nos 
seguintes termos: “A nossa cultura corporativa – assumir a responsabilidade no dia-
a-dia”. A referência à cultura corporativa é novamente feita no primeiro parágrafo do 
relatório de RSE da empresa: “É hoje mais importante que nunca orientar a nossa 
cultura corporativa para os valores e para a sustentabilidade, e definir um conceito 
de gestão empresarial responsável.” 

Para os colaboradores de uma empresa, a cultura corporativa é um factor crucial na 
motivação e na identificação com o seu trabalho e responsabilidades. A RSE pode 
ser seguida de forma consciente pelos colaboradores quando entendida como parte 
fundamental da cultura corporativa da empresa. Se isto for conseguido, os 
colaboradores irão comprometer-se pessoalmente com a RSE e contribuir para que 
esta seja de facto emanada para o exterior da organização. Isto aumenta o interesse 
e o envolvimento dos colaboradores no desenvolvimento de novas formas de cultura 
corporativa, e a colaborar mais facilmente em medidas de RSE, por exemplo, no 
“Voluntariado Empresarial”. 
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Exercício 3.1. (aproximadamente 45 minutos) 
 
Discuta com os participantes de que forma as lacunas na cultura corporativa de uma 
empresa podem tornar impraticável a Responsabilidade Social Empresarial. 
 
Poderá preferir trabalhar com pequenos grupos, atribuindo um sector à sua escolha 

a cada grupo (ex: sector têxtil, alimentar, restauração, seguros, comunicação social, 

construção civil, etc.). Os participantes terão 30 minutos para definir 5 características 

associadas a uma fraca cultura corporativa. Os grupos terão de apresentar 

subsequentemente as lacunas de cultura corporativa no seu sector. 

Debata, depois, com todo os elementos do grupo se a RSE é negligenciada pelas 

suas empresas devido à sua cultura corporativa, e que medidas de RSE podem 

melhorar significativamente esta situação. Que benefícios as empresas podem tirar 

aplicando medidas localizadas de RSE? 

 
Informações e recursos adicionais 
 
Richard Bachinger: "Unternehmenskultur. Ein Weg zum Markterfolg.“ (Frankfurt/Main 
1990) 

Gabrielle O'Donovan: "The Corporate Culture Handbook: How to Plan, Implement, 
And Measure a Successful Culture Change Programme” (Dublin 2007) 

Initiative Unternehmenskultur (editor): Information Service 03/2007 
"Unternehmenskultur – mehr als Corporate Social Responsibility?“ 
 
http://www.initiative-unternehmenskultur.de 
 
 
Deutsche Telekom "The 2010 Corporate Responsibility Report. We take 
responsibility." (2010) 
 
http://www.download-
telekom.de/dt/StaticPage/87/05/88/dtag_cr_report_2010.pdf_870588.pdf 
 
http://www.cecoa.pt/en-US/44/2/29/Projecto.aspx 
 
 
 

http://www.initiative-unternehmenskultur.de/
http://www.download-telekom.de/dt/StaticPage/87/05/88/dtag_cr_report_2010.pdf_870588.pdf
http://www.download-telekom.de/dt/StaticPage/87/05/88/dtag_cr_report_2010.pdf_870588.pdf
http://www.cecoa.pt/en-US/44/2/29/Projecto.aspx
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As conexões da RSE no interior da empresa 

3.2. A cadeia de valor global  

 
Resumo 
 
A cadeia de valor representa o percurso de um produto ou serviço, começando 
pela recolha de matérias-primas em bruto e acabando na venda dos produtos. 
Devido ao mercado global, a cadeia de valor das empresas percorre vários 
países pelo mundo fora. No que respeita à questão da Responsabilidade Social 
Empresarial (RSE), isto dificulta a obtenção de informação relativa ao 
cumprimento de requisitos mínimos de protecção do meio ambiente e das 
condições de trabalho das pessoas quanto aos fornecedores envolvidos. De 
forma muito sintética, a cadeia de valor de um produto pode ser definida no 
seguinte esquema: Recolha das matérias-primas > Transporte > Produção > 
Distribuição > Retalho > Venda Final. 
 
 
Objectivos de aprendizagem 
 

 Ser capaz de reconhecer conexões entre empresas com base na cadeia de 
valor do plano local para o global 

 Desenvolver um entendimento prático sobre como as cadeias de valor podem 
ser adaptadas à RSE 
 

 
RSE – Conteúdos de aprendizagem 
 
O cumprimento de normas sociais e ambientais ao longo da cadeia de valor é a base 
para a imagem positiva de uma empresa. São sobretudo as empresas que operam a 
à escala global as mais vulneráveis na sua cadeia de valor, e é frequente 
observarmos empresas ocidentais que respeitam princípios sociais na sua 
actividade, mas que recorrem de forma sistemática a fornecedores em países em 
desenvolvimento ou recém-industrializados no sudeste Asiático, na Europa de Leste 
ou na América do Sul, para a compra de matérias-primas para a produção em 
massa. As vantagens económicas, como os salários mais baixos e as reduções 
fiscais são muitas vezes ensombradas pela corrupção, por abusos sociais e 
desrespeito pelo meio ambiente. Se a cadeia de valor está associada a más 
práticas, como por exemplo, o trabalho infantil num fornecedor do Sudeste Asiático, 
o volume de negócios gerado pode sofrer um impacto significativo. Existem hoje 
organizações (“watch dogs”) que, para além de produzirem alguns trabalhos 
jornalísticos de denúncia, estão também a investigar as empresas à luz dos seus 
critérios de conduta e das declarações de princípio quanto à RSE, com um foco cada 
vez maior na sua cadeia de valor. 
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A RSE não pode ser reduzida à vertente da produção ou ao serviço localizado na 
sede do grupo empresarial ou no seu mercado doméstico, devendo ser analisado, 
monitorizado e documentado ao longo de toda a sua cadeia de valor, através, por 
exemplo, dos relatórios de sustentabilidade. Para empresas fortemente ancoradas 
no seu valor de mercado, a falta de clareza quanto aos detalhes da sua cadeia de 
valor representa um alto risco perante a pressão mediática e pública, sedenta de 
escândalos. O conhecido bilionário e investidor norte-americano Warren Buffet 
resume numa frase: “Uma empresa pode levar dez anos a construir uma imagem 
positiva, mas apenas dez segundos a perdê-la.” 
 
Todavia, podemos identificar vantagens na cadeia de valor para pequenas e médias 
empresas (PMEs), como por exemplo os fornecedores de operações em larga 
escala. Com a pressão crescente no sentido da transparência e da RSE nas 
empresas maiores, alvo de um intenso escrutínio por parte dos media, ONGs e 
público, as PMEs têm a possibilidade de se posicionar no mercado de fornecedores 
como parceiros fiáveis em termos de sustentabilidade, se utilizarem uma estratégia 
de RSE. Mais ainda, com o segmento de consumidores LOHAS (Estilo de Vida 
Saudável e Sustentável) em franco crescimento, as empresas que mantém uma 
cadeia de valor responsável a nível global ou numa determinada região ganham 
também maior protagonismo. Um aspecto importante numa cadeia de valor de uma 
empresa dentro de uma determinada região é a manutenção do transporte de 
mercadorias a preços baixos, uma vez que permite tanto a poupança de custos 
como a eficiência energética. 
 
A cadeia de valor representa o valor acrescentado para o consumidor no decurso de 
todas as actividades empregadas na criação do produto ou serviço final. No plano da 
concorrência, a cadeia de valor pode-se centrar em atingir uma vantagem 
competitiva através da liderança de custos (preço/custo, produção standard) ou 
seguir uma estratégia de diferenciação (desempenho/qualidade, originalidade/RSE) 
dentro do seu sector de mercado. A cadeia de valor é composta por actividades 
primárias e secundárias, que podem ser desenvolvidas interna e externamente numa 
empresa. 
 
À parte da produção, as actividades primárias de uma cadeia de valor incluem a 
logística ou o serviço, i. e., operações directamente aplicadas na alteração física do 
produto, como por exemplo 
 

 transformação de matérias-primas 

 serviços de pós-venda ao cliente 
 
As actividades secundárias de uma cadeia de valor são aplicadas na manutenção 
das actividades primárias, como por exemplo 
 

 gestão de contratos 

 processamento técnico 

 gestão de recursos humanos 
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As metodologias de análise das cadeias de valor podem incluir a análise de custos 
internos, análise de diferenciação interna e uma análise de correlação vertical. Estas 
reflectem a forma como as vantagens competitivas podem ser geradas a partir dos 
factores da cadeia de valor, sobretudo na redução possível de custos. É preciso ter 
em mente, contudo, que estas possibilidades ao nível da redução de custos podem 
ao mesmo tempo representar riscos noutras áreas.   
 
 
Exercício 3.2. (aproximadamente 60 minutos) 
 
Peça aos participantes para, em pequenos grupos, pesquisarem marcas de 
empresas que tenham sido notícia devido a casos de utilização de trabalho infantil. 
Os grupos deverão analisar pelo menos duas fontes sobre o mesmo caso. As fontes 
devem ilustrar desenvolvimentos e consequências para empresa, e referir pontos de 
vista diferentes por parte dos media, da própria empresa ou de ONGs. 
 
No final, cada grupo deverá apresentar os resultados da sua investigação. Debata 
as seguintes questões e atitudes:  
 

 É possível deslocar as noções de exigências sobre a abolição do trabalho 
infantil do sistema de valores ocidental para os países em vias de 
desenvolvimento? 

 Pela sua força no mercado, as marcas ocidentais devem estar obrigadas a 
cumprir campanhas para a melhoria das condições de trabalho locais nos 
países onde trabalham? 

 Devia o montante gasto em campanhas elaboradas de imagem ou RSE ser 
utilizado directamente na melhoria da situação dos trabalhadores nos países 
em vias de desenvolvimento (p. ex., através de programas educacionais para 
actuais trabalhadores que já foram vítimas de trabalho infantil)? 

 
 
Informações e recursos adicionais 
 
Michael E. Porter: “Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior 
Performance” (Frankfurt/Main 1998)  
 

Europa InterCluster: White Paper - The emerging of European World-Class Clusters 
(in Hungarian) 
 
http://vallalkozasfejlesztes.mconet.biz/index.php?action=fullnews&id=568222&catego
ry=1821  
 
White Paper - The emerging of European World-Class Clusters (em Inglês) 
http://www.intercluster.eu/images/stories/white_paper/white_paper_the_emerging_of
_european_world_class_clusters.pdf  
 

http://www.amazon.com/Competitive-Advantage-Creating-Sustaining-Performance/dp/0684841460/ref=sr_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1292349928&sr=1-2
http://www.amazon.com/Competitive-Advantage-Creating-Sustaining-Performance/dp/0684841460/ref=sr_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1292349928&sr=1-2
http://vallalkozasfejlesztes.mconet.biz/index.php?action=fullnews&id=568222&category=1821
http://vallalkozasfejlesztes.mconet.biz/index.php?action=fullnews&id=568222&category=1821
http://www.intercluster.eu/images/stories/white_paper/white_paper_the_emerging_of_european_world_class_clusters.pdf
http://www.intercluster.eu/images/stories/white_paper/white_paper_the_emerging_of_european_world_class_clusters.pdf
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As conexões da RSE no interior da empresa 

3.3. As relações entre stakeholders na estratégia de RSE 

 
Resumo 
 
Os stakeholders (grupos de interesse) de uma empresa incluem as pessoas, 
grupos ou organizações directamente afectados pela sua actividade de 
negócio. As relações entre stakeholders são consideradas recíprocas se estes 
grupos de interesse influenciarem também eles a empresa. A 
Responsabilidade Social Empresarial (RSE) exige que as empresas estejam a 
par das necessidades e exigências dos seus stakeholders, e que mantenham 
com estes um diálogo regular. 
 
 
Objectivos de aprendizagem 
 

 Conhecer os princípios que regulam as relações entre stakeholders no âmbito 
do conceito de RSE 

 Identificar os stakeholders e a sua posição quanto à RSE através de 
exemplos práticos 

 
 
RSE – Conteúdos de aprendizagem 
 
Os stakeholders de uma empresa são todas a pessoas, grupos ou organizações 
com interesses (financeiros ou não-financeiros), expectativa ou direitos sobre a 
actividade de negócio da mesma. Os stakeholders incluem tradicionalmente, 
parceiros de investimento, clientes, colaboradores, a população local (grupos de 
pressão, se for o caso), autoridades, meios de comunicação social, ONGs e 
associações de defesa de consumidores.  
 
Ao contrário do conceito global das relações entre stakeholders enquanto grupos de 
pressão e titulares de interesses na empresa, o conceito de stakeholders é muitas 
vezes colocado no primeiro plano, tanto na prática como na teoria (ciência 
económicas). Os associados e detentores de acções, direitos ou participações numa 
empresa são enquadrados no grupo dos accionistas, que esperam que a empresa 
aumente o seu valor de cotação no mercado, de forma a maximizar o preço e os 
dividendos das acções. Os accionistas representam os “investidores” financeiros de 
uma empresa com capacidade legítima de destituição da direcção com base no 
retorno monetário auferido. No âmbito da noção de RSE, os accionistas constituem 
um grupo de orientação estratégica importante, mas não exclusivo. 
 



                                                                                                                                                                                                                    

                                  ,  
 

The project "InnoTrain CSR" is organized by GILDE GmbH and has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the 
views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 12/2010  

 

InnoTrain CSR 

www.csr-training.eu 

A análise dos stakeholders é geralmente o primeiro de vários passos para o 
desenvolvimento do conceito de RSE. Esta análise tem como objectivo determinar 
os principais grupos de interesse para a empresa, clarificar as diferentes formas e os 
graus de influência entre os stakeholders, e identificar as suas possíveis 
expectativas. Só então pode ser encetada uma estratégia de comunicação com os 
stakeholders, e de negociação, no caso de divergências ou de conflitos de interesse.  
  
Na perspectiva da RSE, a questão à volta das relações entre stakeholders pode ser 
resumida da seguinte forma: As responsabilidades da empresa vão contra quem e o 
quê? Ou, quem tem direito a decidir sobre as responsabilidades a serem tomadas 
pela empresa? 
 

A teoria e prática empresariais oferecem-nos diversos modelos para classificar as 
relações entre stakeholders segundo graus e tipos de influência, e para expressar as 
expectativas destes grupos, assim como do risco e das oportunidades que 
constituem para a empresa. 
 
Na prática, costuma-se dar especial atenção, em primeiro lugar, aos stakeholders 
externos. Este incluem, por exemplo, grupos de lobby, concorrência, fornecedores, 
clientes, parceiros de negócio ou serviços estatais reguladores, seja no campo fiscal, 
ambiental ou das leis de concorrência. Uma questão importante, neste domínio, é a 
seguinte: Que grupos se podem tornar activos, se afectados pelas políticas da 
empresa? E que consequências, como procedimentos legais, greves, ou protestos, 
podem gerar para empresa? 
 
Os grupos de interesse internos incluem, por exemplo, os níveis hierárquicos da 
organização, associações e grupos ao nível dos colaboradores ou do conselho de 
administração. Uma análise regular dos stakeholders pode ainda produzir 
informações preciosas sobre a existência de possíveis conflitos de interesse também 
no interior da empresa. 
 
 
Exercício 3.3. (aproximadamente 45 minutos) 
 
O exercício “Mapa de stakeholders” pode ser aplicado usando exemplos de 
empresas que participaram nos filmes que integram este manual de RSE. Se o 
grupo inclui participantes de diferentes empresas, recomendamos a seguinte 
abordagem para uma melhor participação e identificação acerca dos conteúdos 
deste módulo:  
 
Arranje uma folha flip chart para cada participante e peça-lhes para descrever a 
actividade principal da empresa seleccionada no centro da folha. É útil que o core 
business da empresa seja descrito numa frase tão sintética quanto possível. 
Distribua depois as folhas flip chart pela sala.  
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Peça aos participantes para andarem pela sala durante 10 minutos, alternando 
várias vezes entre os papéis colocados. Neste período, os participantes deverão 
registar nos papéis que stakeholders (pessoas, grupos e organizações) se podem 
relacionar ou ser afectados pela empresa com base na sua actividade.  
 
Faça uma segunda ronda de brainstorming por 10 minutos. Os participantes deverão 
fazer uma lista de tópicos, com temas e tendências atribuídos a stakeholders. 
 
No final do exercício, poderá então debater as folhas individuais de flip chart com o 
grupo, ou entregar aos participantes o seu próprio “Mapa de stakeholders” para 
reflexão futura ou uso posterior nas suas respectivas empresas.  
 
 
Informações e recursos adicionais 
 
Alternate Kft. – Consultoria em RSE na Hungria 
 
http://www.alternate.hu/index.php/erintetti-parbeszed.html 
 
Consultoria em RSE em Portugal:  

http:www.rsopt.com/ 

http://www.p3e-portugal.com 

http://www.sairdacasca.com/ 

http://www.bcsdportugal.org 

http://www.pedrabase.pt/portal/servicos/etica-e-responsabilidade-social 

http://www.grace.pt 

http://www.cecoa.pt/en-US/44/2/29/Projecto.aspx 
 
http://www.rso.pt/destaques.asp 
 

http://www.alternate.hu/index.php/erintetti-parbeszed.html
http://www.p3e-portugal.com/
http://www.bcsdportugal.org/
http://www.grace.pt/
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As conexões da RSE no interior da empresa 

3.4. Conformidade entre o desenvolvimento de recursos humanos 

e os requisitos de RSE 

 
Resumo 

O desenvolvimento de recursos humanos visa preparar os colaboradores de 
forma regular, metódica e específica para as exigências actuais e futuras da 
empresa. Apesar do capital humano não fazer parte de nenhuma folha de 
balanço como um activo necessário para a subsistência da empresa, os 
indicadores de produtividade empresarial, fidelização e satisfação de 
colaboradores permitem quantificar resultados ao nível do desenvolvimento de 
recursos humanos. Assim, a Responsabilidade Social Empresarial (RSE) e o 
desenvolvimento de recursos humanos são interdependentes. O 
desenvolvimento de recursos humanos é, portanto, uma plataforma para o 
desenvolvimento dos conhecimentos e das competências específicas, 
necessárias para alicerçar a RSE na cultura de trabalho da empresa. 

 
Objectivos de aprendizagem 
 

 Conhecer os objectivos e AS funções do desenvolvimento de recursos 
humanos, bem como o potencial da RSE junto dos colaboradores   

 
 
RSE – Conteúdos de aprendizagem 
 
A interacção conjunta das competências dos colaboradores é, no fundo, aquilo que 
faz uma empresa funcionar e torna possíveis os factores de sucesso, como a quota 
de mercado, ou a qualidade dos produtos ou serviços. Não há estratégia que resista 
se as qualificações para a sua implementação não estão lá. As competências 
exigidas dos colaboradores mudam à medida que a empresa cresce e os mercados, 
padrões de consumo, exigências dos consumidores e as sociedades no seu todo se 
transformam. O desenvolvimento estratégico de recursos humanos centra-se na 
qualificação dos colaboradores a longo dos três processos de aprendizagem mais 
abrangentes: processos operativos de criação de valor, processos de 
desenvolvimento estratégico e processos de gestão.  
 
A Responsabilidade Social Empresarial interage directamente com os recursos 
humanos de uma empresa através de diferentes factores. Por um lado, as medidas 
de RSE servem como ferramenta para a empresa recrutar e manter colaboradores e 
o seu know-how. Isto é especialmente importante para as pequenas e médias 
empresas, que enfrentam uma forte competição com as maiores empresas pelos 
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trabalhadores mais qualificados. Por outro lado, a RSE só se torna útil e sustentável 
no seio de uma empresa se os colaboradores, no seu desenvolvimento pessoal e 
profissional, forem devidamente integrados na sua implementação. Políticas como o 
Voluntariado Empresarial (promoção do envolvimento social dos colaboradores) 
contribuem para a RSE da empresa e, ao mesmo tempo, servem de base ao 
aperfeiçoamento de qualificações chave e das competências técnicas, sociais e de 
gestão, ou seja, ao desenvolvimento de recurso humanos.  

Do mesmo modo, as empresas carecem de competências específicas para a 
realização de uma estratégia de RSE, que vão desde a direcção até aos 
colaboradores nas várias áreas da organização.  

O termo gestão de recursos humanos pode distinguir entre selecção de pessoal, 
processamento de salários, gestão estratégica e operacional de recursos humanos, 
cada uma destas vertentes afectando as outras. As metodologias de integração dos 
recursos humanos nas políticas de RSE incluem: formação on-the-job para os novos 
colaboradores, sistemas de tutoria e de acompanhamento, treino de instrução, 
formação contínua, rotação de lugares, alargamento de competências, 
desenvolvimento de equipas, gestão temporária, estágios e estadias no estrangeiro, 
formação acompanhada, formação complementar e pós-graduações, etc. 

A necessidade de coordenar a RSE e o desenvolvimento de recursos humanos 
torna-se particularmente óbvia perante uma estratégia de RSE ou em 
reajustamentos estratégicos semelhantes. Por exemplo, se forem exigidas novas 
medidas de RSE para o ambiente, é essencial que estas sejam plenamente 
compreendidas pelos colaboradores 
 
 
Exercício 3.4. (aproximadamente 90 minutos) 
 
Peça aos participantes para efectuarem um “Think Tank de RSE” em pequenos 
grupos de 3 a 6 elementos. Para este exercício, os participantes podem optar ou 
pela sua própria empresa, ou por um dos exemplos apresentados no capítulo 7. O 
“Think Tank de RSE” consiste em 3 etapas:  
 

1. Crítica: (15 minutos) 
Os participantes discutem nos seus grupos o que está errado na empresa. 
Devem escrever os resultados numa folha flipchart. 

 
2. Fantasia (30 minutos) 

Os participantes respondem, numa folha flipchart, à seguinte questão: “Com 
pode a empresa melhorar em termos de boas práticas de RSE?“  
Nesta etapa não existem restrições quanto a dinheiro, meios e tempo. 
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Como seguimento da etapa 2, os grupos deverão apresentar a RSE da sua 
empresa. Todos os participantes debatem 2 a 3 actividades de RSE a serem 
desenvolvidas para a sua empresa na etapa seguinte. 

 
3. Realidade (30 minutos) 

Formados novos grupos, os participantes deverão desenvolver um conceito 
para as 2 a 3 actividades que seleccionaram na etapa anterior para cada 
empresa durante a discussão de grupo anterior. Devem agora discutir como 
podem estas actividades ser implementadas na realidade.  

 
No final, todos os grupos devem apresentar os seus resultados aos restantes 
participantes. 
 
 
Informações e recursos adicionais 
 
Leitfaden „Personalentwicklung. Auf die Mitarbeiter kommt es an“ 
 
RKW Baden-Württemberg  
 
http://www.rkw-bw.de 
 
Apresentação da Alternate Kft. – Consultoria em RSE na Hungria 
 
http://csrajanlas.wordpress.com/2010/10/02/fenntarthato-fejlodes-es-hr/ 
 
www.socialsme.org 
 
http://www.cecoa.pt/en-US/44/2/29/Projecto.aspx 
 
 
 
 
 

http://www.rkw-bw.de/
http://csrajanlas.wordpress.com/2010/10/02/fenntarthato-fejlodes-es-hr/
http://www.socialsme.org/
http://www.cecoa.pt/en-US/44/2/29/Projecto.aspx
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As conexões da RSE no interior da empresa 

3.5. Gestão da diversidade e não-discriminação 

 
Resumo 

A gestão da diversidade abarca os princípios de igualdade de tratamento, 
integração e não-discriminação dentro de uma empresa. Tem como finalidade 
sublinhar de forma positiva a diversidade individual dos colaboradores e usá-
la para gerar valor acrescentado e vantagens competitivas no seio da empresa. 
Assim, a “Gestão da diversidade” defende que uma força de trabalho 
heterogénea, obtém melhores resultados que uma equipa de colaboradores 
homogénea. No que respeita à discriminação no local de trabalho, esta pode 
levar a que as empresas na UE sejam penalizadas legalmente. Em termos 
práticos, a gestão da diversidade é considerada como um traço inerente da 
Responsabilidade Social Empresarial, em especial nas maiores empresas.  

 
Objectivos de aprendizagem 
 

 Conhecer os requisitos legais das empresas em termos de não-discriminação 
e da aplicação da Gestão da Diversidade 

 
 
RSE – Conteúdos de aprendizagem 
 
Com a directiva comunitária sobre a igualdade de tratamento em matéria de 
emprego e trabalho, todos os cidadãos da União Europeia estão protegidos contra a 
discriminação no local de trabalho, em função da idade, deficiência eventual, 
orientação sexual, religião ou etnia. A directiva comunitária sobre a igualdade de 
tratamento independentemente da raça ou origem étnica proíbe a discriminação 
sobre raça ou origem étnica no local de trabalho e, adicionalmente, em áreas com a 
educação, segurança social, cuidados de saúde e acesso a bens e serviços. 
 
Desde há anos que as empresas têm vindo a reflectir a realidade da imigração nas 
nossas sociedades. Por exemplo, perto de 15 milhões de pessoas com 
antecedentes de migração residem hoje na Alemanha, representando 18% da 
população total. Na maioria das empresas as pessoas colaboram de forma natural, 
contribuindo não só com os seus conhecimentos e qualificações formais, mas 
também com as aptidões e opiniões pessoais. A diversidade dos colaboradores e 
igualdade de tratamento contribuem para uma imagem positiva enquanto estratégia 
promocional e elemento de Responsabilidade Social Empresarial. Não por último, as 
empresas que implementam a sua Gestão da Diversidade protegem-se contra 
sanções relacionadas com o incumprimento das directivas de não-discriminação 
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previstas pelas leis da UE. A estratégia de RSE constitui um enquadramento 
adequado a um nível comunitário para a Gestão da Diversidade dentro da empresa. 
 
A finalidade da Gestão da Diversidade não se resume a prevenir a discriminação 
dentro da empresa e a estabelecer a igualdade de oportunidades. As empresas 
estão também a utilizar estrategicamente a Gestão da Diversidade para gerar 
vantagens económicas. Em termos das vendas e relação com o cliente, a 
diversidade da força de trabalho permite chegar a novos segmentos de clientes com 
antecedentes migratórios (etnomarketing) ou representar vantagens competitivas 
pela retenção de clientes através da oferta de serviços, em diferentes línguas.  
 
No interior da empresa, a Gestão da Diversidade ajuda também a resolver e a 
prevenir conflitos, tendo um impacto positivo no ambiente da empresa. As empresas 
podem aplicar esta abordagem com a designação de um elemento responsável 
internamente pela Diversidade. 
 
As empresas sustentáveis levam em conta os desenvolvimentos demográficos no 
mercado de trabalho e praticam uma gestão prospectiva dos seus recursos 
humanos. Por exemplo, a Gestão da Diversidade pode ajudar à tomada de 
consciência de que cada vez será mais necessário recorrer a colaboradores com 
antecedentes migratórios, perante um contexto de envelhecimento da população 
activa e a iminente escassez de trabalhadores qualificados.  
 
As empresas a operar a uma escala global necessitam de competências 
internacionais e interculturais em todas os níveis hierárquicos. Equipas 
heterogéneas com perspectivas distintas são um factor de dinamismo e de inovação, 
e é praticamente impossível imaginar hoje um departamento de I&D de uma grande 
empresa que não recorra a uma colaboração entre pessoas de diferentes 
proveniências. 
 
Alguns estados membros da União Europeia lançaram uma “Carta para a 
Diversidade” nacional fornecendo às empresas um enquadramento para a 
implementação da Gestão da Diversidade. Na Alemanha, a “Carta da Diversidade” é 
uma iniciativa empresarial, a que as empresas se podem associar mediante uma 
assinatura da direcção e dos agentes do Governo Federal para a Imigração, 
Refugiados e Integração. A iniciativa foi concebida para promover o reconhecimento, 
respeito e integração da diversidade na cultura das empresas no qual é pedido aos 
signatários que criem um ambiente de trabalho livre de preconceitos. A “Carta da 
Diversidade” foi lançada no final de 2006. Desde então, perto de 800 empresas e 
instituições púbicas aderiram a esta iniciativa. 

Com a “Carta da Diversidade”, as empresas e os colaboradores estão a sancionar: 

• a valorização e o respeito pelo indivíduo como base da cultura de uma 
empresa 
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• uma gestão de recursos humanos que faça justiça a um leque diverso de 
competências entre os colaboradores 

• uma reflexão atempada sobre a diversidade social também num plano externo 
à empresa 

• a diversidade enquanto tema do diálogo interno e externo 
• relatórios anuais sobre as suas próprias actividades no âmbito da “Carta da 

Diversidade” 
• a integração dos colaboradores para a implementação da “Carta da 

Diversidade” 

 
Exercício 3.5. (aproximadamente 30 minutos) 
 
Peça aos participantes para criarem pequenos grupos de 3 a 6 elementos para um 
“mercado de possibilidades”. Seleccione para cada grupo uma empresa a partir dos 
exemplos apresentados no capítulo 7. Nos 20 minutos seguintes os grupos deverão 
decidir que pessoas devem ocupar que lugares na empresa, de acordo com a sua 
abordagem sobre a Gestão da Diversidade. A seguir, cada grupo deve apresentar a 
sua empresa. 
 
 
Informações e recursos adicionais 
 
Campanha da EU "Pela Diversidade. Contra a Discriminação" 
 
www.stop-discrimination.info 
 
"Carta da Diversidade" nas empresas alemãs 
 
http://www.vielfalt-als-chance.de 
 
Estudo húngaro sobre igualdade de oportunidades no local de trabalho  
 
mtd Tanácsadói Közösség (2009) 
 
http://www.mtdtanacsado.hu/Munkahelyi_eselyegyenloseg-
vallalati_felelossegvallalas_2009._Osszefoglalo_tanulmany.pdf  
 
http://europa.eu/legislation_summaries/human_rights/fundamental_rights_within_eur
opean_union/c10313_pt.htm 
 
http://www.cite.gov.pt/asstscite/downloads/legislacao/Resoluc39.pdf 
 
http://www.cig.gov.pt/  
 

http://www.stop-discrimination.info/
http://www.vielfalt-als-chance.de/
http://www.mtdtanacsado.hu/Munkahelyi_eselyegyenloseg-vallalati_felelossegvallalas_2009._Osszefoglalo_tanulmany.pdf
http://www.mtdtanacsado.hu/Munkahelyi_eselyegyenloseg-vallalati_felelossegvallalas_2009._Osszefoglalo_tanulmany.pdf
http://europa.eu/legislation_summaries/human_rights/fundamental_rights_within_european_union/c10313_pt.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/human_rights/fundamental_rights_within_european_union/c10313_pt.htm
http://www.cite.gov.pt/asstscite/downloads/legislacao/Resoluc39.pdf
http://www.cig.gov.pt/
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http://195.23.38.178/cig/portalcig/bo/documentos/Igualdade_de_Genero_em_Portug
al_2009.pdf 
 
http://www.portaldocidadao.pt/PORTAL/entidades/PCM/CIG/pt/ORG_comissao+para
+a+cidadania+e+igualdade+de+genero.htm 
 
http://www.ilo.org/public/portugue/region/eurpro/lisbon/pdf/igualdade_07.pdf 
 
 
 

http://195.23.38.178/cig/portalcig/bo/documentos/Igualdade_de_Genero_em_Portugal_2009.pdf
http://195.23.38.178/cig/portalcig/bo/documentos/Igualdade_de_Genero_em_Portugal_2009.pdf
http://www.portaldocidadao.pt/PORTAL/entidades/PCM/CIG/pt/ORG_comissao+para+a+cidadania+e+igualdade+de+genero.htm
http://www.portaldocidadao.pt/PORTAL/entidades/PCM/CIG/pt/ORG_comissao+para+a+cidadania+e+igualdade+de+genero.htm
http://www.ilo.org/public/portugue/region/eurpro/lisbon/pdf/igualdade_07.pdf
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As conexões da RSE no interior da empresa 

3.6. Sistemas de gestão ambiental   

 
Resumo 

Os sistemas de gestão ambiental (SGA) estão a ser cada vez mais usados 
pelas empresas como instrumento voluntário para uma protecção ambiental 
preventiva, indo além do mero cumprimento das leis ambientais. Os SGA 
permitem vigiar regularmente e reduzir o impacto ambiental negativo 
resultante da actividade empresarial; e graças ao estabelecimento global de 
normas como a ISO 14001, estes estão a ser usados frequentemente como 
ponto de partida para o desenvolvimento de actividades, programas e 
relatórios estratégicos, nos quais se incluem as matérias do âmbito da 
Responsabilidade Social Empresarial (RSE). 

 
Objectivos de aprendizagem 
 

 Conhecer as normas globais e comunitárias mais importantes para os 
sistemas de gestão ambiental. 

 
 
RSE – Conteúdos de aprendizagem 

Um sistema de gestão ambiental (SGA) é o sistema de gestão empresarial que 
engloba a definição sistematizada das responsabilidades, dos códigos de conduta, 
procedimentos e das disposições que regulam a implementação de políticas 
ambientais na empresa. Normalmente mantido e gerido por um responsável interno 
de gestão ambiental, o sistema de gestão ambiental torna possível sistematizar, gerir 
e controlar os objectivos ambientais de uma empresa. Na União Europeia, são 
aplicadas sobretudo a norma globalmente aceite ISO 14001 ou a directiva EMAS – 
Environmental Management and Audit Scheme (Gestão e Auditoria Ambiental).  

Um número crescente de empresas que já aplicam um sistema de gestão ambiental 
em conformidade com as especificações da norma ISO 14001 e/ou directiva EMAS 
nomeiam auditores ambientais externos para certificar (ISO 14001) ou validar 
(EMAS) o seu SGA. Isto pode aumentar a credibilidade ecológica da política da 
empresa junto do público e dos consumidores, e originar vantagens competitivas 
estratégicas. 

Estas duas referências-padrão, a ISO 14001 e a EMAS, requerem adicionalmente a 
compilação de uma declaração ambiental. De acordo com as disposições em cada 
uma destas normas ambientais, é obrigatório desenvolver um manual e um 

http://www.umweltdatenbank.de/lexikon/environmental.htm
http://www.umweltdatenbank.de/lexikon/management.htm
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programa ambiental. Este manual deverá definir responsabilidades para uma 
estrutura organizacional e respectiva equipa. O programa ambiental estabelece os 
objectivos ambientais a atingir, e as medidas necessárias para o fazer. Um auditor 
independente deve monitorizar regularmente o cumprimento com todos os 
requisitos, a elaboração de um manual e de um programa ambiental.  

A norma internacional ISO 14001 é a especificação mais importante do mundo na 
área da gestão ambiental nas empresas. Esta gestão ambiental, nos termos da 
directiva comunitária Eco Audit/EMAS, integra também os requisitos definidos na 
norma ISO 14001. 

Na Alemanha, cerca de 4000 empresas estão já certificadas na norma ISSO 14001. 
O dispêndio de tempo e custos relacionados com a certificação de sistemas de 
gestão ambiental é cada vez mais compensado pelas suas vantagens, incluindo as 
pequenas e médias empresas, devido a, por um lado, um contexto global 
extremamente competitivo, e por outro, pela maior apetência das maiores empresas 
em se associarem a parceiros ou a fornecedores que cumpram também com 
requisitos de RSE. 

 
Informações e recursos adicionais 
 
ISO 14001 
 
Organização Internacional de Normalização 
 
www.iso.org 
 
EMAS – Modelo de Gestão e Auditoria Ambiental   
 
Help desk da Comissão Europeia 
 
http://ec.europa.eu/environment/emas/tools/contacts/countrymap_en.htmv 
 
 
 

http://www.iso.org/
http://ec.europa.eu/environment/emas/tools/contacts/countrymap_en.htmv
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As conexões da RSE no interior da empresa 

3.7. Motivar os colaboradores para um comportamento 

ambientalmente consciente    

  

Resumo 

O comportamento ambientalmente consciente dos colaboradores na rotina 
diária da empresa põe em cheque os aspectos ecológicos de uma estratégia 
de RSE. Ao mesmo tempo, medidas simples para tornar o local de trabalho 
mais amigo do ambiente podem representar uma redução de custos 
significativa para a empresa.  

 
Objectivos de aprendizagem 
 

 Ser capaz de transpor as questões de gestão ambiental para o terreno, em 
termos entendíveis pelos colaboradores no seu ambiente de trabalho 

 
 
RSE – Conteúdos de aprendizagem 
 
Os sistemas de gestão ambiental como as normas ISO 14001 e EMA tornaram-se a 
imagem de marca de uma gestão de negócio moderna muito antes do tema da RSE 
se ter difundido. Em algumas empresas, o tópico da protecção do meio ambiente 
deu lugar a uma intenção mais abrangente de se posicionarem perante o público 
como modelos, não apenas sobre questões ambientais, mas também quanto a 
outras preocupações de cariz social e corporativo.  
 
Para todos os efeitos, medidas como a separação de resíduos, a poupança de 
recursos como a energia e a água pelas várias áreas e departamentos fazem hoje 
parte da rotina diária das empresas, independentemente de quaisquer certificações 
ambientais. Cada vez mais, a protecção do meio ambiente é vista como uma 
“necessidade”, uma vez que a sua não-observância acarreta não só consequências 
legais e financeiras, mas também uma imagem negativa para a empresa. Por outro 
lado, o comportamento ambientalmente consciente no interior da empresa tem ainda 
um impacto positivo nas contas da empresa, em questões como a eficiência ou a 
redução dos custos de produção e operativos, em fábricas, escritórios ou áreas 
comerciais da empresa. O desempenho da empresa em termos da protecção do 
meio ambiente e de eficiência energética depende em grande medida dos 
colaboradores. São estes que, através da sua conduta, e aplicando pequenas 
medidas localizadas, permitem ou não às empresas melhorias nos procedimentos e 
na poupança de recursos. 
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Quando se integram e formam os colaboradores para atingirem os objectivos 
relacionados com o ambiente e alterações climatéricas no seio da empresa, a sua 
motivação é um factor essencial. Cada empresa possui factores geradores de 
sinergias, que podem ser usados para encorajar os colaboradores para 
determinadas alterações na sua rotina e comportamento diário. A identificação 
destes factores cabe normalmente a responsáveis internos designados para a 
gestão ambiental, pela equipa do departamento de recursos humanos, pelo staff 
editorial encarregue do jornal ou da publicação da empresa, ou pode mesmo passar 
pelo envolvimento de um elemento da direcção. Nas pequenas empresas, muitas 
vezes é a própria chefia que assume este papel gerador de sinergias. 
 
A implementação credível e sustentável da RSE numa empresa exige o 
envolvimento de todos os colaboradores. A “co-responsabilização” da força de 
trabalho pode facilmente gerar um impacto positivo com a aplicação de medidas 
específicas, e em especial, nesta vertente da RSE do ambiente. Tem sido 
desenvolvido um conjunto diversificado de orientações práticas, informação gratuita 
e dos materiais complementares (como cartazes de sensibilização) na área da 
motivação dos colaboradores para um comportamento mais consciente sobre o meio 
ambiente. 
 
 
Exercício 3.7. (aproximadamente 10 a 20 minutos) 
 
Use os campos de acção abaixo indicados para debater com os participantes 
algumas medidas simples de gestão ambiental, que podem ser generalizáveis para 
os colaboradores na maioria das empresas. 
 
Conselhos para colaboradores: equipamento de escritório 
Em muitos países industrializados, o consumo de energia nos escritórios aumenta 
todos os anos uma média de 1,5%, representando assim uma subida permanente de 
custos para a empresa. Não obstante, o cumprimento de algumas regras simples 
relacionadas com a compra e o uso de equipamentos de escritório pode gerar uma 
poupança significativa de custos.  
 

- Quais são os conselhos dos participantes sobre esta matéria? 
 
Conselhos para colaboradores: papel e impressões 
Uma média de 80 000 toneladas de papel são usadas em escritórios e instalações 
das empresas alemãs todos os anos, correspondendo a mais de 320 milhões de 
resmas de papel A4, contendo cada uma 500 folhas. 
 

- Quais são as ideias do participantes para melhorar este ecoequilíbrio? 
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Conselhos para colaboradores: redução de resíduos 
O princípio “A prevenção do lixo antecede a reciclagem, a reciclagem antecede a 
eliminação” deve também ser aplicado no local de trabalho. 
 

- Peça aos participantes para idealizarem algumas soluções práticas sobre este 
tema. 

 
Conselhos para colaboradores: dieta alimentar 
Uma dieta consciente promove a saúde e pode ao mesmo tempo proteger o meio 
ambiente. Por exemplo, a produção, o transporte, o armazenamento, a embalagem e 
a preparação dos alimentos é responsável por um quinto das emissões de CO2 na 
Alemanha.  
 

- O que podem os colaboradores e as empresas fazer na opinião dos 
participantes? 

 
Conselhos para colaboradores: mobilidade 
Um número crescente de empresas, cuja actividade principal obriga a um grande 
número de deslocações dos seus colaboradores, está já a integrar na sua política de 
RSE medidas ecológicas de mobilidade. Por exemplo, algo banal como o transporte, 
que faz com que todos os colaboradores cheguem sob stress ou maldispostos ao 
local de trabalho, representa uma possível área de intervenção. 
 

- Peça ao grupo para desenvolver conselhos que associem a medidas de 
ecoeficiência com a mobilidade dos colaboradores.  

 
 

Exemplos de cartazes promocionais para um comportamento ambientalmente 
consciente no local de trabalho: 
 

                            
 
 
Informações e recursos adicionais 
 
„Mitarbeitermotivation für umweltbewusstes Verhalten. Ein Leitfaden für 
Umweltbeauftragte in Unternehmen.“ 
 
Ministério do Ambiente do Estado da Baviera (2009) 
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http://www.lfu.bayern.de   
 
http://en.wikipedia.org/wiki/Eco-efficiency 
 
http://www.bcsdportugal.org/medir-a-eco-eficiencia/510.htm 
 
http://www.wbcsd.org/web/publications/eco_efficiency_creating_more_value-
portuguese.pdf 
 
http://www.valorsul.pt/pt/  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lfu.bayern.de/
http://en.wikipedia.org/wiki/Eco-efficiency
http://www.bcsdportugal.org/medir-a-eco-eficiencia/510.htm
http://www.wbcsd.org/web/publications/eco_efficiency_creating_more_value-portuguese.pdf
http://www.wbcsd.org/web/publications/eco_efficiency_creating_more_value-portuguese.pdf
http://www.valorsul.pt/pt/
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As conexões da RSE no interior da empresa 

3.8. Governança Corporativa      

 
Resumo 

A Governança Corporativa abrange todos os tópicos relacionados com as 
estruturas de gestão e de controlo, sendo um termo mais frequente nas 
empresas cotadas em bolsa. A observância transparente de regras, em cada 
país, em matéria de Governança Corporativa, tem vindo a ser desenvolvida de 
forma a reforçar a confiança dos investidores, dos clientes, dos colaboradores 
e do público nas práticas de gestão e de monitorização das próprias empresas. 
Desde 2002, todas as empresas alemãs cotadas em bolsa são obrigadas a 
emitir uma declaração de conformidade com o Código Alemão de Governança 
Corporativa. Em relação à Responsabilidade Social Empresarial (RSE), a 
Governança Corporativa é uma parte integrante da estratégia e do relatório de 
RSE para as empresas com cotação em bolsa.  

 
Objectivos de aprendizagem 
 

 Compreender a discussão sobre gestão e controlo corporativos (Governança 
Corporativa) e reconhecer as suas conexões com a RSE 

 
 
RSE – Conteúdos de aprendizagem 

Escândalos de gestão como a falsificação de relatórios de contas, fuga ao fisco e 
corrupção têm inflamado regularmente a discussão sobre Governança Corporativa, i. 
e., os indicadores de gestão e de controlo corporativos especialmente ligados aos 
grandes grupos empresariais. As leis são cada vez mais exigentes ao nível da 
gestão e da monitorização das empresas, reflectindo-se em códigos distintos de 
Governança Corporativa em cada país. Ao longo deste processo, os componentes 
da Governança Corporativa estão constante evolução; eles já não se limitam, nos 
dias de hoje, ao domínio dos papéis e das responsabilidades da direcção e do 
conselho de administração. A gestão de risco e de conformidade (esta última 
designa o cumprimento de leis, de directivas e de códigos corporativos) são tão 
essenciais na actualidade para uma Governança Corporativa, como o é o uso de um 
sistema de controlo interno, monitorizado por uma área competente na própria 
empresa. 

Até agora, não existe ainda uma correlação directa entre a Responsabilidade Social 
Empresarial (RSE) e a Governança Corporativa aplicável à luz do direito e dos 
códigos regulamentares. Contudo, têm-se identificado algumas conexões 
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importantes em matéria de transparência e de gestão racional de risco, através das 
quais a direcção da empresa pode ser responsabilizada no seu cumprimento de 
códigos de Governança Corporativa. Existem riscos directamente ligados à 
aplicação RSE, que podem surgir em questões como o ambiente, o trabalho, os 
assuntos sociais e a reputação. Se estes riscos se concretizarem, as empresas 
podem sofrer danos significativos e com impacto no valor de mercado da empresa, 
como a diminuição das vendas e das receitas, ou mesma a perda de licenças de 
funcionamento. Além disto, os relatórios de RSE estão hoje a ganhar uma crescente 
importância e são considerados como um elemento intrínseco a uma gestão 
empresarial responsável. 

Não existe ainda uma definição universalmente aceite de Governança Corporativa. A 
um nível comunitário, a Comissão Europeia lançou em 2004 um Fórum Europeu de 
Governança Corporativa. O fórum foi concebido para promover a convergência dos 
códigos de Governança Corporativa já existentes nos diversos países.  
 
O código de Governança Corporativa alemão representa as disposições legais que 
regulam os órgãos de directivos e fiscais das empresas cotadas em bolsa na 
Alemanha. Inclui os seguintes elementos: 

 Accionistas e Assembleia Geral 
 Uniformidade entre o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal 
 Conselho de Administração 
 Conselho Fiscal 
 Transparência 
 Relatórios de contas e auditorias anuais 

 
Informações e recursos adicionais 
 
Die Schnittstelle von Nachhaltigkeit (CSR) und Corporate Governance 
„Nachhaltigkeit bei der Unternehmenssteuerung“ (2004). Systain Consulting GmbH  
 
http://www.systain.de 
 
Instituto Europeu para a Governança Corporativa 
 
Índice de códigos nacionais de Governança Corporativa 
 
http://www.ecgi.org/codes/all_codes.php 
 
http://www.ecgi.org/codes/code.php?code_id=255  
 
http://www.ecgi.org/codes/documents/libro_bianco_cgov_pt.pdf 
 
http://www.cgov.pt/  

http://www.systain.de/
http://www.ecgi.org/codes/all_codes.php
http://www.ecgi.org/codes/code.php?code_id=255
http://www.ecgi.org/codes/documents/libro_bianco_cgov_pt.pdf
http://www.cgov.pt/
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As conexões da RSE no interior da empresa 

3.9. Requisitos internacionais de RSE – Pacto Global das Nações 

Unidas 

 
Resumo 
 
A Responsabilidade Social Empresarial (RSE) desafia as empresas com 
actividade internacional a agirem de forma social e ecologicamente 
responsável ao longo de toda a sua cadeia de valor. Os requisitos mínimos em 
relação à RSE foram definidos através de um conjunto de convenções 
internacionais e livros brancos com um foco especial em matérias como os 
direitos humanos, leis do trabalho, não-discriminação e igualdade de 
oportunidades. Pacto Global das Nações Unidas serve de guia de orientação 
para estes requisitos internacionais de RSE. 
 
 
Objectivos de aprendizagem 
 

 Conhecer os conteúdos dos requisitos internacionais de RSE assentes no 
Pacto Global das Nações Unidas 

 

 
RSE – Conteúdos de aprendizagem 
 
O Pacto Global das Nações Unidas incentiva as empresas de todo o mundo a 
implementar dez princípios relativos a matérias de direitos humanos, normas 
laborais, protecção do meio ambiente e combate à corrupção. Este pacto é 
entendido como um compromisso voluntário de aprendizagem e uma plataforma de 
diálogo. Com a finalidade última de tornar o processo de globalização mais 
sustentável no plano social e ecológico, o Pacto Global é na prática um acordo entre 
empresas e as Nações Unidas. A participação no Pacto Global assenta na redacção 
de uma declaração de intenções por parte da direcção da empresa, submetida 
depois ao secretário-geral das Nações Unidas. A empresa assume desta forma um 
compromisso futuro de cumprimento de normas sociais e ambientais mínimas, 
resumidas na carta de princípios do pacto. As empresas signatárias comprometem-
se a realizar um relatório anual sobre a evolução, as medidas tomadas e os 
problemas encontrados no interior da empresa para cumprir com as normas e 
princípios acordados. 
 
Ao assinarem o Pacto Global das Nações Unidas, as empresas passam a dispor de 
uma forma simples de gerar sinais positivos de RSE na sua imagem exterior, e 
beneficiam da associação a um símbolo reconhecível como as Nações Unidas. O 
carácter voluntário do compromisso com os critérios deste acordo, e o facto de não 
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haver sanções associadas ao incumprimento ou à ausência da divulgação anual 
pedida, tem motivado por parte dos críticos a acusação de que a iniciativa não passa 
de uma manobra de marketing para as empresas. Alem disso, os princípios do Pacto 
Global focam-se em requisitos mínimos retirados de documentos que já aceites pela 
comunidade internacional, e integrados nos regimes jurídicos nacionais. Isto tem 
originado críticas diversas à iniciativa como sendo débil e pouco eficaz. 
 
No que toca aos requisitos internacionais de RSE, o Pacto Global pode 
efectivamente garantir uma perspectiva incompleta, embora alargada sobre a 
actividade das empresas. Os dez princípios do pacto foram definidos da seguinte 
forma: 
 

Direitos humanos 

Princípio 1: é pedido às empresas que apoiem e cumpram com a defesa dos direitos 
humanos internacionais dentro da sua esfera de influência e que  

Princípio 2: garantam que não são cúmplices com nenhuma violação dos direitos 
humanos. 

Normas laborais 

Princípio 3: é pedido às empresas que respeitem a liberdade de associação e o 
reconhecimento efectivo do direito à negociação colectiva, e que assegurem também  

Princípio 4: a abolição de toda e qualquer forma de trabalho forçado. 

Princípio 5: a abolição do trabalho infantil e 

Princípio 6: a abolição de práticas de discriminação associadas à contratação e ao 
emprego. 

Protecção do meio ambiente 

Princípio 7: é pedido às empresas que assumam uma postura preventiva perante os 
problemas ambientais, e que  

Princípio 8: adoptem iniciativas que contribuam para um maior sentido de 
responsabilidade perante o meio ambiente e  

Princípio 9: apoiem o desenvolvimento e a distribuição de tecnologias amigas do 
ambiente. 
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Combate à corrupção 

Princípio 10: é pedido às empresas que combatam toda e qualquer forma de 
corrupção, nomeadamente a prática de extorsão e suborno. 

 
Informações e recursos adicionais 
 
Como complemento, o website internacional do Pacto Global das Nações Unidas 
disponibiliza ainda informação sobre redes empresariais ligadas à iniciativa em cada 
país. 
 
http://www.unglobalcompact.org 
 
 
Híd a Harmadik Világért Alapítvány (artigo em húngaro) 
 
http://www.csrhungary.eu/download/corporAID.pdf 
 

Tendências europeias no desenvolvimento da RSE: reforçar as dinâmicas 
transfronteiriças no âmbito do Pacto Global das Nações Unidas:  

http://www.globalcompact.be/node/122 

Cimeira de Líderes do Pacto Global das Nações Unidas: 

http://www.unglobalcompact.org/docs/news_events/9.1_news_archives/2010_06_25/

LeadersSummit_NY_Declaration.pdf 

Rede Portuguesa do Pacto Global: 

http://www.apee.pt/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=47:rede-

portuguesa-gc&catid=18:rpgc-global-compact&Itemid=48 

Critérios: 

http://www.apee.pt/portal/doc/actividade/global_compact/regulamento_da_rpgc_8_ja

n_08.pdf 

Folheto da iniciativa em português: 

http://www.apee.pt/portal/doc/actividade/global_compact/folheto_rpgc.pdf 

 
  

http://www.unglobalcompact.org/
http://www.csrhungary.eu/download/corporAID.pdf
http://www.globalcompact.be/node/122
http://www.apee.pt/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=47:rede-portuguesa-gc&catid=18:rpgc-global-compact&Itemid=48
http://www.apee.pt/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=47:rede-portuguesa-gc&catid=18:rpgc-global-compact&Itemid=48
http://www.apee.pt/portal/doc/actividade/global_compact/regulamento_da_rpgc_8_jan_08.pdf
http://www.apee.pt/portal/doc/actividade/global_compact/regulamento_da_rpgc_8_jan_08.pdf
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As conexões da RSE no interior da empresa 

3.10. Requisitos internacionais de RSE da OCDE e da OIT 

 
Resumo 
 
A Responsabilidade Social Empresarial (RSE) assenta, a nível mundial, em 
requisitos definidos pela Organização Mundial do Trabalho (OIT) como normas 
laborais fundamentais no domínio do emprego, aceites em 175 estados 
membros. As linhas de orientação para empresas multinacionais, publicados 
pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) 
são parte de um conjunto de recomendações gerais visado um enquadramento 
mais responsável, social e ecologicamente, do processo de globalização.  
 
 
Objectivos de aprendizagem 
 

 Conhecer os requisitos internacionais de RSE da OCDE e OIT 
 

 
RSE – Conteúdos de aprendizagem 
 
As linhas de orientação estabelecidas por organismos internacionais afectam o 
centro nevrálgico da actividade económica e, consequentemente, a influência de 
forma transversal as actividades de RSE, em especial nas grandes multinacionais. 
Por exemplo, as normas laborais chave para a OIT, bem como as linhas de 
orientação da OCDE para as multinacionais são considerados componentes fulcrais 
para os desenvolvimentos estratégicos da RSE numa escala global.  
 
O Governo Federal da Alemanha assenta o desenvolvimento da sua estratégia 
nacional de RSE em três pilares centrais: as normas laborais chave da OIT, as 
linhas de orientação para as empresas multinacionais, e ainda os princípios do Pacto 
Global das Nações Unidas.  
 
Em 1998, as normas laborais fundamentais da OIT foram revistas, ao ser aprovada 
em reunião a “Declaração sobre os princípios e direitos fundamentais no trabalho" 
pelos 175 estados membros deste organismo. 
 

Os quatro princípios fundamentais da Organização Internacional do Trabalho (OIT) 
são também designados de normas laborais fundamentais: 
 

 Liberdade de associação e direito à negociação colectiva 

 Abolição do trabalho forçado 

 Abolição do trabalho infantil 

 Proibição da discriminação no trabalho e emprego 
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As linhas de orientação da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Económico (OCDE) para as empresas multinacionais são definidas por um conjunto 
de regras, para uma gestão empresarial socialmente responsável e ambientalmente 
consciente. Estes princípios da OCDE foram revistos em 2000, contendo 
recomendações nas seguintes áreas chave de responsabilidade social para as 
empresas: 
 

 Deveres básicos das empresas (desenvolvimento sustentável, respeito pelos 
direitos humanos, promoção das capacidades locais) 

 Políticas de informação (publicação de um relatório de negócios, divulgação 
de informações sobre questões sociais e ambientais relevantes) 

 Políticas de emprego (cumprimento das normas laborais fundamentais da 
Organização Internacional do Trabalho) 

 Políticas ambientais (criação de sistemas de gestão ambiental e relatórios 
ambientais transparentes, orientação para uma postura preventiva) 

 Combate à corrupção (recusa de subornos, transparência sobre as medidas 
usadas para combater a corrupção) 

 Interesses dos consumidores (garantia de um comércio justo, de práticas de 
marketing e publicidade leais, e ainda da segurança e qualidade dos produtos 
e serviços) 

 Investigação e tecnologia (respeito pela propriedade intelectual e pela 
transferência de know-how) 

 Concorrência (observância de regras de concorrência leais, combate à 
criação de cartéis anticoncorrenciais) 

 Tributação (contribuição para as finanças públicas dos países de acolhimento, 
cumprimento das leis fiscais) 

 
 
Informações recursos adicionais 
 
Organização Mundial do Trabalho (ILO) 
 
http://www.ilo.org 
 
http://www.ilo.org/public/portugue/region/eurpro/lisbon/index.htm 
 
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OECD) 
 
http://www.oecd.org 
 

http://www.oecd.org/country/0,3731,en_33873108_33873764_1_1_1_1_1,00.html 

http://www.ilo.org/
http://www.ilo.org/public/portugue/region/eurpro/lisbon/index.htm
http://www.oecd.org/
http://www.oecd.org/
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Valores corporativos. Responsabilidade Social Empresarial na Alemanha 
 
Este website contém informação sobre áreas de actividades e iniciativas do Governo 
Federal da Alemanha em ligação com o desenvolvimento de uma estratégia nacional 
de RSE 

 
http://www.csr-in-deutschland.de (versão alemã)  
 
http://www.csr-in-deutschland.de/portal/generator/4420/startseite.html  
(versão inglesa) 
 
 
  
  

http://www.csr-in-deutschland.de/
http://www.csr-in-deutschland.de/portal/generator/4420/startseite.html
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Ferramentas estratégicas para a RSE 

4.1. ISO 26000 – uma norma para a responsabilidade empresarial 

 
Resumo 

A "ISO 26000 – Directrizes sobre responsabilidade social" foi publicada como 
uma norma internacional. Funcionando como um guia, esta norma foi 
concebida para apoiar as empresas e as organizações no desenvolvimento, 
implementação e melhoria das actuais ferramentas de Responsabilidade Social 
(Empresarial). A ISO 26000 não é um sistema de certificação de gestão como a 
ISO 9001 ou a ISO 14001. É uma norma de cumprimento voluntário e não pode 
ser usada para avaliar o desempenho na área da Responsabilidade Social 
(Empresarial). 

 
Objectivos de aprendizagem 
 

 Familiarizar-se com os tópicos principais da ISO 26000 e ser capaz de avaliar 
a importância desta directriz na discussão internacional à volta da RSE 

 
 
RSE – Conteúdos de aprendizagem 
 
Pode a responsabilidade social ser uniformizada? A RSE é compatível com as 
normas globalmente aceites? As empresas e as organizações estão a aplicar a sua 
responsabilidade empresarial tanto no plano internacional como no regional com 
uma leitura bastante diferente. A norma internacional ISO 26000 foi concebida com o 
intuito de promover a aplicação de boas práticas de RSE à escala global, baseando-
se num consenso alcançado por centenas de especialistas de mais de 90 países. 
Durante o processo de desenvolvimento da ISO 26000, por quase cinco anos, o 
apelo por directrizes claras e aceites internacionalmente foi sendo cada vez maior, 
em especial nos “mercados emergentes” (países recém-industrializados) e nos  
países em vias de desenvolvimento. A Organização Internacional de Normalização 
(ISO) concluiu o processo de consulta internacional no fim de 2010 e publicou a 
norma ISO 26000 como guia de orientação para o tema da responsabilidade 
empresarial.  
 
A ISO 26000 detinha-se a todos os tipos de empresas e organizações no sector 
público, privado e do terceiro sector, independentemente da sua dimensão ou 
localização geográfica. Esta norma refere-se à “Responsabilidade Social” (RS), 
ampliando desta forma o debate sobre a RSE. A norma disponibiliza informação 
sobre os princípios de responsabilidade empresarial e as possibilidades de integrar 
uma conduta socialmente responsável nas actuais estratégias, sistemas, práticas e 
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processos organizacionais. De facto, a Organização Internacional de Normalização 
exclui a referência à norma ISO 26000 através das normas jurídicas internacionais. 
Contudo, esta norma não impede o desenvolvimento posterior de normas nacionais. 
O seu conteúdo define que as responsabilidades nacionais dos países não devem 
ser transferidas para organismos de responsabilidade social. Uma das regras mais 
importantes nesta norma é implicar as nações e os governos na criação de 
condições de enquadramento adequadas à promoção da “Responsabilidade Social" 
junto das organizações. 
 
A ISO 26000 identifica sete áreas fundamentais para a responsabilidade social nas 
organizações, descrevendo ainda as linhas de orientação, os campos de acção e as 
actividades nestas áreas:  
 
Os temas fundamentais e os respectivos campos de acção incluem: 
 

1. Gestão organizacional (processos e estruturas responsáveis) 
2. Direitos humanos (ex: esforço de prevenção dos compadrio, da discriminação, 

normas jurídicas internacionais e normas laborais fundamentais da OIT) 
3. Práticas laborais (ex: diálogo social, tabelas salariais, protecção na doença) 
4. Ambiente (ex: prevenção de impactos ambientais, utilização racional dos 

recursos, adaptação às alterações climatéricas, protecção de habitats 
naturais) 

5. Comportamento e postura éticos das organizações (ex: combate à corrupção, 
envolvimento político, concorrência leal, promoção da responsabilidade 
empresarial, respeito pelo direito de propriedade) 

6. Direitos dos consumidores (ex: regras de sensatez no marketing, informações 
e contratos, protecção da saúde e segurança dos consumidores, consumo 
sustentável, apoio ao consumidor, confidencialidade sobre os dados dos 
consumidores) 

7. Integração regional e melhoria do ambiente (ex: integração equilibrada na 
região, promoção da educação e cultura, criação de postos de trabalho, 
desenvolvimento de tecnologias, investimento no bem-estar social) 

 
A ISO 26000 não é um sistema de gestão e, por isso, não se destina a fins legais, 
contratuais ou de certificação. A procura por uma certificação na norma ISO 26000 
representa uma leitura errónea da intenção e finalidade desta norma internacional.  
 
Esta norma não pretende substituir, modificar ou alterar de forma alguma as actuais 
competências dos governos nacionais neste campo. Há, contudo, reservas quanto à 
possibilidade de aparecerem especialistas ou empresas a prometerem “selos de 
certificação” validando a conformidade da empresa com estas directrizes. 
  
A controvérsia à volta da norma ISO 26000 não termina por aqui. Segundo a 
Associação Federal da Indústria Alemã (BDI), a ISO 26000 está a levantar reservas 
no seio da indústria quanto à possibilidade do mercado forçar as empresas a 
avaliarem a sua compatibilidade com uma norma que, afinal, não disponibiliza 
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informação acessível sobre a avaliação da sua própria conformidade. Assim, existe o 
receio de potenciais distorções da concorrência em larga escala, com impacto maior 
sobre as pequenas empresas, muitas das quais não definiram sequer ainda uma 
estratégica de RSE. No entanto, as empresas que já estão a aplicar e a aprofundar 
actividades segundo esta norma podem também ser afectadas. Se a cadeia de 
fornecedores começar a exigir uma “certificação da ISO 26000”, as directrizes já 
desenvolvidas no seio da empresa podem ser postas em causa ou, inclusive, terem 
mesmo de ser substituídas.  
 

 
Informações e recursos adicionais  
 

Informação sobre a norma ISO 26000 
 
http://www.iso.org/sr 
 
http://www.apee.pt/portal/ 
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Ferramentas estratégicas para a RSE 

4.2. Medição e avaliação internas da RSE através do Balanced 

Scorecard  

 
Resumo 
 

O Balanced Scorecard é uma ferramenta de gestão capaz de converter uma 
estratégia como a RSE em objectivos específicos, indicadores de desempenho 
e procedimentos. Isto torna a RSE mensurável e passível de ser avaliada, e 
permite-nos monitorizar o andamento de cada objectivo. O sistema de 
indicadores de desempenho do Balanced Scorecard coloca o nível operacional 
de uma empresa em contacto com a sua estratégia de negócio. As correlações 
de causalidade poderão ser mostradas pela sua prioridade através de relações 
de causa-efeito. Ao fazê-lo, o Balanced Scorecard justapõe a aspectos sociais 
e ambientais transversais na empresa sobre os objectivos económicos, 
permitindo a exploração do potencial económicos da gestão sustentável e da 
RSE.  
 
 
Objectivos de aprendizagem 
 

 Familiarizar-se com um sistema de indicadores de desempenho para o 
controlo e medicação internos da sustentabilidade de RSE na empresa  

 
 
RSE – Conteúdos de aprendizagem 
 
A implementação efectiva e sustentável da Responsabilidade Social Empresarial 
(RSE) como estratégia corporativa depende largamente do controlo sobre o sistema 
de RSE, e sobre a mensurabilidade dos objectivos de RSE. O Balanced Scorecard é 
uma ferramenta de gestão adequada para aferir e controlar as medidas estratégicas 
de RSE e para definir objectivos quantificáveis. Uma das grandes vantagens desta 
ferramenta é permitir a gestão integrada de metas ecológicas e sociais com 
objectivos económicos, contrariando a tendência habitual de isolar as questões 
sociais e ambientais da rotina diária da empresa. A integração de tópicos de 
sustentabilidade leva ao desenvolvimento daquilo a que podemos chamar “Balanced 
Scorecard de Sustentabilidade”. Resumidamente, a elaboração de um Balanced 
Scorecard tem origem na própria visão e estratégia da empresa e representa a base 
para definir os factores críticos de sucesso, expressos como “Indicadores-Chave de 
Desempenho” (ICD). É assim desenvolvido um sistema de indicadores de 
desempenho (scorecard). Esta ferramenta de planeamento integra perspectivas 
diferentes sobre a actividade empresarial ao ampliar a visão tradicional de negócio, 
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centrada nos aspectos financeiros, para outros campos de acção com relevo no 
contexto da empresa, e abrindo caminho para uma abordagem mais equilibrada. 
 
As perspectivas apresentadas sobre a metodologia Balance Scorecard, que usam 
indicadores de desempenho para analisar a evolução de objectivos previamente 
definidos, incluem geralmente: 

 Perspectiva financeira 
 Perspectiva do cliente 
 Perspectiva interna e de processos 
 Perspectiva de colaboradores/formação e de inovação 

Para operacionalizar os objectivos, são desenvolvidas, antes de tudo, definições 
específicas para identificar e balizar os indicadores de desempenho. 
Subsequentemente, são implementadas e projectadas medidas para corresponder a 
estas especificações. Este processo é conduzido de forma estruturada pelas quatro 
perspectivas, de forma a que os desenvolvimentos se possam sempre ajustar entre 
si, assentes numa relação de causa-efeito. Com base nos resultados dos 
indicadores de desempenho, o Balanced Scorecard permite uma perspectiva 
comparativa entre as actividades que mais contribuíram para a realização dos 
objectivos. 

 

Por outras palavras, o Balanced Scorecard representa um processo de gestão que 
cruza metas não-financeiras com objectivos financeiros e fornece uma perspectiva 
sólida para os colaboradores, ao fazer com a que a sua contribuição para a 
estratégia global de negócio seja quantificável.  
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Informações e recursos adicionais  
 
O Balanced Scorecard Institute 
 
http://www.balancedscorecard.org 
 
Stefan Schaltegger and Thomas Dyllick (editores): "Nachhaltig managen mit der 
Balanced Scorecard" (Wiesbaden 2002) 

Gráfico: Adaptado a partir de Robert S. Kaplan and David P. Norton, "Using the 
Balanced Scorecard as a Strategic Management System," Harvard Business Review 
(Janeiro-Fevereiro de 1996): 76.  

Aplicação da Metodologia Balanced Scorecard ao Projecto de Responsabilidade 
Social Empresarial “SOCIALSME Project” 
 
http://www.socialsme.org/  

 

 

  

http://www.balancedscorecard.org/
http://www.socialsme.org/
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Ferramentas estratégicas para a RSE 

4.3. Medição e avaliação externas através de ratings de 

sustentabilidade e de RSE 

 
Resumo 
 

Os ratings de sustentabilidade e de RSE, conduzidos por agências de rating 
independentes ou por departamentos de análise do sector bancário, registam e 
avaliam os desempenhos das empresas – com especial atenção para as que 
têm cotação em bolsa – segundo critérios éticos, sociais e ecológicos. Os 
ratings de sustentabilidade e RSE estão a por à prova o desempenho ecosocial 
das organizações, uma vez que, aos olhos de investidores e de stakeholders, a 
fiabilidade destes ratings superar largamente a da informação divulgada pelas 
empresas. 
 
 
Objectivos de aprendizagem 
 

 Obter uma perspectiva sobre os ratings de sustentabilidade e de RSE 
enquanto ferramenta de avaliação externa para as empresas 

 
 
RSE – Conteúdos de aprendizagem 
 
Até à data, as instituições tem usado os ratings de sustentabilidade para examinar e 
avaliar sobretudo as empresas cotadas em bolsa. Estes ratings permitem a bancos, 
investidores e stakeholders em prospecção de mercado, aceder a especificações 
independentes num formato agregado sobre os desempenhos de sustentabilidade e 
de RSE de cada empresa. As agências de rating e os departamentos internos de 
análise das instituições financeiras têm desenvolvido sistemas próprios para este 
efeito. Estas metodologias e procedimentos de avaliação compreendem critérios 
diversos quanto à sustentabilidade e à RSE. Os analistas estão hoje a usar esta 
informação específica, providenciada pelos sistemas ratings, para determinar uma 
avaliação absoluta da sustentabilidade em cada caso, e para definir a posição 
relativa das empresas perante a concorrência, no contexto do seu sector e do seu 
país. 
 
Enquanto os ratings financeiros se afirmaram como uma ferramenta nos mercados 
financeiros, conseguindo hoje colocar os governos de países sob uma pressão de 
reforma, os ratings de sustentabilidade são um conceito relativamente novo. 
Norteiam-se pelos métodos usados nos ratings financeiros, mas complementam-nos 
com critérios fiáveis e mensuráveis sobre o ambiente, a dimensão social, e também 
sobre os colaboradores e a própria administração da empresa. De facto, as noções 
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actualmente vigentes sobre a medição da sustentabilidade e da RSE através de 
ratings contêm alguns elementos comuns, mas pautam-se sobretudo pela sua alta 
individualidade e discrepância. Isto deve-se a motivações individuais, a orientações 
e a metodologias próprias dos analistas de sustentabilidade, mas também à falta de 
consenso ao nível da RSE quanto a crenças e princípios éticos fundamentais. 
 

A maioria das instituições de rating afirmam estar a examinar e a avaliar a 
sustentabilidade e a RSE nas empresas segundo mais de 200 critérios. Os recursos 
normalmente usados incluem questionários, relatórios de actividade, press releases 
e relatórios e avaliações de ONG e peritos neste campo.  
 
O exemplo da imug Beratungsgesellschaft für sozial-ökologische Innovationen mbH, 
sediada na Alemanha, representa uma abordagem típica de rating. Os critérios da 
imug estão divididos em campos igualmente ponderados, relativos ao ambiente, 
assuntos sociais, e ainda ao mercado e à sociedade. Dependendo do sector de 
negócio, poderão ser acrescentados outros campos de avaliação.  
 
 
Exercício 4.3. (aproximadamente 60 minutos) 
 
Crie uma agência de rating com os participantes. Divida os seus “analistas de RSE” 
em três equipas especializadas, e peça-lhes para trabalharem sobre os temas A) 
ambiente, B) assuntos sociais e C) mercado e sociedade. 
 
Peça às equipas que definam 8 critérios fundamentais para a avaliação de 
sustentabilidade e de RSE de uma empresa em 30 minutos, com base na seguinte 
estrutura (retirada do modelo de rating da imug). As equipas deverão registar os 
seus resultados em papel flip chart, e discuti-los de seguida com o restante grupo. 
 
Este exercício pode ser ampliado, podendo ser pedido às equipas de especialistas 
que definam, depois da discussão, 5 critérios específicos ao sector da actividade de 
uma empresa à sua escolha. Terão 20 minutos extra para o fazer. Poderá optar por 
trocar as áreas de cada equipa para uma segunda ronda de reflexão (ex: a equipa A 
passa a trabalhar com o tema C) 
     
 
Equipa A): critérios para a dimensão ambiental 
 
Gestão ambiental 
 
 
Processos relevantes para o meio ambiente 
 
 
Produção ecológica 
 



                                                                                                                                                                                                                    

                                  ,  
 

The project "InnoTrain CSR" is organized by GILDE GmbH and has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the 
views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 12/2010  

 

InnoTrain CSR 

www.csr-training.eu 

Equipa B): critérios para a dimensão social 
 
Interesses gerais dos colaboradores 
 
 
Interesses particulares de grupos de colaboradores 
 
 
Responsabilidade social internacional  
 

Equipa C): critérios para a dimensão ‘mercado e sociedade’ 

Transparência da informação 
 
 
Interesses dos consumidores 
 
 
Interesses de outros stakeholders 
 
 
Informações e recursos adicionais  
 
Bertelsmann Foundation (editor): Transparenzstudie zur Beschreibung ausgewählter 
international verbreiteter Rating-Systeme zur Erfassung von Corporate Social 
Responsibility (2004) 
 
http://www.bertelsmann-stiftung.de 
 
http://www.bertelsmann-stiftung.de/cps/rde/xchg/SID-DCC84E31-
D71AC21E/bst_engl/hs.xsl/index.html 
 
imug Beratungsgesellschaft für sozial-ökologische Innovationen mbH 
 
http://www.imug.de 
 
http://ec.europa.eu/youreurope/business/doing-business-responsibly/taking-
sustainability-further/portugal/index_pt.htm 
 
http://www.portaldaempresa.pt/CVE/pt/Gestao/ResponsabilidadeSocial/ 
 
 
 
  

http://www.bertelsmann-stiftung.de/
http://www.bertelsmann-stiftung.de/cps/rde/xchg/SID-DCC84E31-D71AC21E/bst_engl/hs.xsl/index.html
http://www.bertelsmann-stiftung.de/cps/rde/xchg/SID-DCC84E31-D71AC21E/bst_engl/hs.xsl/index.html
http://www.imug.de/
http://ec.europa.eu/youreurope/business/doing-business-responsibly/taking-sustainability-further/portugal/index_pt.htm
http://ec.europa.eu/youreurope/business/doing-business-responsibly/taking-sustainability-further/portugal/index_pt.htm
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Ferramentas estratégicas para a RSE  

4.4. Investimento ético 

 
Resumo 

O investimento ético leva em linha de conta, para além do normal retorno de 
investimento, dos valores éticos, sociais e ecológicos para o investidor. Desde 
há anos que tem crescido o número de investidores que, garantindo capital a 
empresas ou iniciativas, preferem associar-se a actividades de negócio 
sustentáveis. E, no âmbito da sua acção de Responsabilidade Social 
Empresarial (RSE), as empresas tem também a opção de investirem de forma 
ética. 

 
Objectivos de aprendizagem 
 

 Conhecer os efeitos potenciais de um investimento financeiro em termos de 
responsabilidade social 

 
 
RSE – Conteúdos de aprendizagem 
 
Graças a uma maior transparência sobre os efeitos sociais e ecológicos dos 
investimentos financeiros, os analistas nesta área estão a colocar cada vez mais 
questões sobre a sustentabilidade e a ética: Pode um investimento financeiro 
promover a justiça internacional e transversal, melhorar a vida humana ou ajudar à 
conservação do meio ambiente? De que forma podem especificamente ajudar as 
pessoas no seu esforço diário por uma melhor vida? Até que ponto deve um 
investimento financeiro apoiar empresas cujos produtos e actividades beneficiam as 
pessoas, o ambiente e as economias desfavorecidas ou em desenvolvimento?  
 
Um investimento ecológica e socialmente responsável distingue-se pela procura de 
um equilíbrio entre a dimensão ética, o retorno financeiro, a segurança e a liquidez. 
Da perspectiva da ética, podemos incluir nos critérios negativos (ou de exclusão) 
para decisões de investimento, por exemplo, actividades de negócio associadas ao 
comércio de armas, desrespeito pelos direitos humanos, violação das leis de 
negociação colectiva ou destruição do meio ambiente. Mais ainda, a transferência de 
custos para terceiros, para o ambiente ou para as gerações futuras (ou 
externalidades negativas) são consideradas como prejudiciais do ponto de vista do 
investimento ético. Os critérios positivos quanto ao investimento ético incluem 
objectivos como a responsabilidade social empresarial, a luta contra a pobreza e o 
desenvolvimento de tecnologias ambientais. 
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O número de ofertas e de candidaturas a investimentos de base ética tem crescido 
junto dos investidores institucionais, indo desde contas de poupanças 
concessionadas a finalidades sociais ou ecológicas, a bancos alternativos, que 
direccionam investimentos às empresas cotadas em bolsa para novos modelos de 
negócio ou instituições de microcrédito. No entanto, os fundos de investimento 
comerciais, associados a actividades com foco na sustentabilidade e na ética 
representam a fatia de leão neste tipo de soluções de “investimento ético”. As 
agências de rating e os departamentos de análise das instituições financeiras 
especializadas em sustentabilidade fazem uma triagem permanente sobre o 
desempenho ético das empresas e entidades emissoras de títulos de investimento 
de juro fixo, usando métodos diferenciados. 
 
Por exemplo, os fundos de investimento “sustentáveis” podem ser classificados de 
acordo com os seguintes elementos (ou ter mesmo uma composição mista de 
alguns destes elementos): 
 
Fundos orientados por critérios: o investidor reúne o seu portefólio de empresas e/ou 
emissores de títulos partindo de uma lista abrangente de critérios positivos e 
negativos claramente definidos. Isto permite, por exemplo, o investimento localizado 
em empresas com produtos ou métodos de gestão ecológica ou socialmente 
avançados. 
 
Abordagem Best in class: Este método define um ranking num sector de negócio 
específico, através do qual empresas são recebem uma pontuação pelas suas 
práticas sociais e ecológicas. Este procedimento promove uma competição 
especificamente focada no desempenho social e ambiental, em especial nas 
maiores empresas. 
 
Fundos pioneiros: Os investidores focam-se intencionalmente num segmento de 
mercado restrito, os casos exemplares nas áreas social e ecológica. Aqueles 
assumem um risco elevado, directamente ligado a oportunidades de sucesso 
igualmente altas. 
 
Quanto aos investidores institucionais, como por exemplo, as fundações ou 
instituições religiosas, um investimento “não-ético” poderia levar a protestos e perda 
da imagem junto do público, dado o carácter não lucrativo destas instituições. Aliás, 
mesmo as empresas privadas são susceptíveis de problemas semelhantes, se os 
critérios de RSE da empresa tiverem correspondência com a política de investimento 
da organização. 
 
 
Informações e recursos adicionais  
 

Exemplo alemão de um banco com orientação ecológica:  
 
GLS Gemeinschaftsbank e.G. 
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http://www.gls.de 
 
Exemplo português de um banco com orientação ética e social:  
 
http://www.montepio.pt/ePortal/v10/PT/jsp/montepio/ResponsabilidadeSocial.jsp  
 
 
Exemplo inglês de um banco com orientação ética e social: 
 
The Co-operative Bank plc 
 
http://www.co-operativebank.co.uk 
  

http://www.gls.de/
http://www.montepio.pt/ePortal/v10/PT/jsp/montepio/ResponsabilidadeSocial.jsp
http://www.co-operativebank.co.uk/
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Ferramentas estratégicas para a RSE 

4.5. Rótulos e selos de RSE em produtos e serviços 

 
Resumo 

As etiquetas relacionadas com o marketing dos produtos e serviços que 
cumprem com critérios sociais, ecológicos e de saúde podem ser denominada, 
mais sinteticamente, de rótulos sociais e/ou ecológicos. Selos já com nome 
como o “Bio label” podem ser hoje encontrados em cerca de 60 000 produtos 
vendidos na Alemanha. As características relevantes em termos de RSE 
podem, através de uma rotulagem adequada, constituir uma excelente 
oportunidade de divulgação de actividades empresariais sustentáveis. 
Contudo, a fiabilidade da acção de rotulagem e o seu cumprimento com 
critérios mínimos não é transparente nem garantida em todas as situações. Em 
mais de 1000 rótulos vendidos na Alemanha, a descrição do produto, 
originalmente concebida como informação para o consumidor, arrisca-se a ser 
usada exclusivamente para efeitos de marketing, ou seja, não se baseia em 
critérios de Responsabilidade Social (RSE) apresentados pela empresa. 

 
Objectivos de aprendizagem 
 

 Obter uma perspectiva do marketing realizado através de rótulos com 
referências a RSE; elaborar uma comparação crítica e construtiva com 
recurso a casos práticos 

 
 
RSE – Conteúdos de aprendizagem 

Os selos de qualidade são um apoio para as empresas que querem realçar 
qualidades relacionadas com a saúde, assuntos sociais e ecológicos nos seus 
produtos, face à concorrência. O termo “rótulo” descreve de forma abrangente das 
palavras e/ou imagens mostradas no produto ou na respectiva embalagem.  

Originalmente, os rótulos foram introduzidos como um instrumento de informação 
para o consumidor. Mas com o tempo, uma quantidade incontável de rótulos no 
mercado contribui para uma cada vez maior incerteza no consumidor. Assim, é cada 
vez mais difícil para os compradores orientarem-se entre os mais de 1000 rótulos 
actualmente existentes no mercado e, ainda mais importante, os rótulos mais 
credíveis tendem a ser menos notados. 

As normas e certificações no campo da responsabilidade social e ambiental ganham 
hoje uma importância crescente para as empresas, muito para além do produto em 
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si. O consumidor permanece muitas vezes sem pistas sobre o que é que as normas 
de gestão apresentadas efectivamente representam, ou como é que a certificação é 
feita.  

Uma plataforma online, criada pela associação federal alemã "Die Verbraucher 
Initiative e.V." está actualmente a analisar mais de 400 rótulos com informações e 
avaliações independentes. Este processo engloba várias noções relativas ao termo 
“rótulo”, como os rótulos de marca própria, selos de qualidade, etiquetas regionais, 
etiquetas de teste e rótulos ambientais. As marcas próprias estão a ser 
desenvolvidas para uma enorme variedade de campos e temas, incluindo imagens 
múltiplas, dispostas lado a lado. Que entidade atribui um selo de qualidade? É 
conduzido um teste independente antes da certificação ser atribuída? E as normas 
são monitorizadas posteriormente? 

Exemplo: "Bio Label" para alimentos cultivados com métodos ecológicos 
 
Na Alemanha, o “Bio Label” é o “chapéu” federal aplicado a todos os produtos 
cultivados com métodos ecológicos. Indica a transformação e a produção controlada 
de produtos biológicos. O cultivo ecológico representa uma forma sustentável de 
agricultura. Numerosos estudos científicos demonstram hoje os efeitos positivos do 
cultivo ecológico em domínios como o solo, a água subterrânea e a biodiversidade. 
Perto de 60 000 produtos de mais de 3500 empresas ostentam hoje o rótulo “Bio 
Label”. Para as empresas, o uso do “Bio Label” é opcional e gratuito. A sua 
atribuição, contudo, baseia-se nos critérios da directiva comunitária EC. Só os 
produtores e as empresas de processamento e importação alimentar que cumpram 
com os requisitos desta directiva europeia, e passem pelo respectivo controlo 
estipulado, estão autorizados a vender produtos com os rótulos “bio” ou “eco”. 
 
Na dimensão económica da agricultura biológica, a qualidade está normalmente 
associada a preços mais altos, uma vez que esta assenta num ciclo operativo que 
usa e promove os processos de vida natural – ao contrário da produção industrial. 
Além disso, os animais são colocados ao ar livre e alimentados com rações 
ecológicas, produzidas com processos naturais. A gestão das pragas é realizada 
através de medidas preventivas; não são utilizados quaisquer fertilizantes minerais 
de dissolução rápida. 
 
A estratégia para sobreviver no mercado implica um trabalho mais árduo, menos 
receitas e desempenhos inferiores na criação dos animais, que se reflectem assim 
nos preços de venda dos produtos biológicos. 
 
 
Exercício 4.5. (aproximadamente 15 minutos) 
 
Peça aos participantes para desenvolverem um rótulo para o ambiente em equipas 
de 3 a 6 pessoas. Nos 30 minutos seguintes, os grupos devem formular 5 critérios 
para este rótulo. Poderá escolher outra empresa ou instituição para cada grupo. Os 
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participantes mais novos poderão, por exemplo, trabalhar sobre um rótulo para um 
clube de jovens, um centro de fitness, uma escola ou uma universidade. Depois 
deste trabalho em grupo, as equipas apresentam os seus resultados para discussão 
com o restante grupo. 
 
 
Nota adicional: À descoberta dos rótulos – orientação ecológica por toda a Europa:  
 
A lista abaixo foi retirada do website da WWF Germany. Permite-nos uma viagem 
por rótulos ecológicos nos sectores hoteleira, de restauração e outros por toda a 
Europa: 

 

Europa: Rótulo europeu para o ambiente  

 

O Rótulo Europeu para o Ambiente (Euro Flower) é usado para distinguir pousadas e 
parques de campismo orientados para o ambiente. Os mais de 80 critérios 
ambientais focam-se, por exemplo, na aplicação de medidas energéticas amigas do 
ambiente, na prevenção dos resíduos, na poupança de água e na informação sobre 
o meio ambiente envolvente. O Euro Flower é atribuído pela Comissão Europeia. Por 
exemplo, na Alemanha a autoridade responsável por este rótulo é o Departamento 
Federal para o Meio Ambiente. 38 estabelecimentos de alojamento e 9 parques de 
campismo ostentam actualmente  este rótulo. 

http://ww.eco-label.com  
 

Alemanha: Viabono 

 

O rótulo “chapéu” Viabono é o mais importante na área do turismo “verde” na 
Alemanha. Este selo de qualidade é atribuído a hotéis e estabelecimentos de 
restauração, parques naturais, pousadas, parques de campismo e unidades de 
turismo rural. O pré-requisito é uma gestão orientada para o meio ambiente e o 
aproveitamento dos recursos naturais. Os destinatários deste selo são pesquisados 

http://ww.eco-label.com/
http://ww.eco-label.com/
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e fiscalizados aleatoriamente sob 40 critérios ambientais, que vão desde a poupança 
energética à promoção dos produtos regionais. É também disponibilizado um serviço 
de reclamações para os hóspedes e clientes destas empresas. Mais de 450 
estabelecimentos de alojamento e parques de campismo ostentam actualmente este 
rótulo. 

http://www.viabono.de 

 

Áustria: Rótulo austríaco para o ambiente  

 

O rótulo austríaco para o ambiente é atribuído a hotéis, pousadas, parques de 
campismo e cabanas alpinas. Os critérios variam desde o aproveitamento de energia 
e água e a compra de alimentos de produção local, ao uso de cores e vernizes 
pouco poluentes. Este rótulo é emitido pelo governo federal austríaco e é 
desenvolvido tecnicamente pela Associação de Informação ao Consumidor da 
Áustria (VKI). Para assegurar o cumprimento dos critérios deste rótulo, os 
operadores turísticos certificados são fiscalizados uma vez por ano por auditores 
independentes designados pelo governo. 

http://www.umweltzeichen.at 

 

Suiça: Capricórnio  

 

O Capricórnio é um selo de qualidade suíço para a sustentabilidade na indústria 
hoteleira. É atribuído a estabelecimentos de alojamento que mostrem um empenho 
acima da média em actividades económicas sustentáveis em cinco áreas: gestão, 
eficiência económica, meio ambiente, assuntos sociais e colaboradores, e ainda 
apoio à cultura regional. O Capricórnio, simbolizando a natureza, é sinónimo de 
sustentabilidade na indústria de turismo e alojamento. Além da habitual atribuição de 

http://www.viabono.de/
http://www.umweltzeichen.at/
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estrelas e pontos, este rótulo tornou-se num selo de qualidade suíço que premeia 
todos os tipos de estabelecimentos de alojamento, desde hotéis de cinco estrelas a 
pousadas da juventude, que podem ter entre 1 a 5 capricórnios, consoante o seu 
desempenho de sustentabilidade. São fiscalizadas as seguintes categorias por 
actividade do estabelecimento: meio ambiente, assuntos sociais, apoio à cultura 
regional, eficiência económica e gestão. 

http://www.steinbock-label.ch/ 

 

Holanda: Milieu Barometer  

 

 
O objectivo do rótulo ecológico holandês Milieu Barometer, para unidades de turismo 
ecológico, é promover a gestão consciente da água, energia e resíduos. Este rótulo 
ajuda as empresas na redução de custos e na divulgação das suas práticas 
ambiental para o exterior. O Milieu Barometer tem três níveis: bronze, prata e ouro. 
O rótulo foi atribuído a perto de 300 parques de campismo, parques de férias, 
estabelecimento para alojamento de grupos, hotéis e restaurantes. 

http://www.milieubarometer.com 

 

Itália: Legambiente Turismo  

 

135 hotéis e parques de campismo espalhadas pelas duas regiões italianas  Marche 
e Emilia-Romagna receberam o rótulo Legambiente Turismo,  que  designa  os 
estabelecimentos com cozinha regional, produtos biológicos e aluguer de bicicletas. 
 

http://www.legambienteturismo.it 

http://www.steinbock-label.ch/
http://www.milieubarometer.com/
http://www.legambienteturismo.it/
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Escócia: Turismo Verde  

 

O rótulo ambiental Turismo Verde designa mais de 450 estabelecimentos de turismo 
orientados para o ambiente na Escócia, indo desde os estabelecimentos B&B (Bed 
and Breakfast) a parques campismo. É atribuído em três níveis: bronze, prata e ouro. 
Muitos destes estabelecimentos disponibilizam aos seus hóspedes informações 
turísticas sobre excursões e produtos típicos na sua região envolvente. 

http://www.green-business.co.uk 

 

Sweden: O melhor da natureza  

 

O Melhor da Natureza é um selo de qualidade para o turismo ecológico na Suécia. 
64 estabelecimentos encontram-se já certificados. Estes devem apresentar 80 
critérios 'tem de ter', e 50 critérios 'era bom ter’, relativos à protecção da natureza, 
em ligação com, por exemplo, a caça, a pesca, a equitação ou a canoagem. Além 
disso, para receberem este selo, os estabelecimentos devem ainda apresentar uma 
prova de conhecimento sobre direito e formação dos colaboradores. 

http://www.naturesbest.nu  

 

Escandinávia: Cisne nórdico 

 

http://www.green-business.co.uk/
http://www.naturesbest.nu/
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Quase 100 hotéis e pousadas da juventude ostentam o rótulo ambiental Cisne 
Nórdico, atribuído como rótulo ambiental nacional na Suécia, Finlândia, Noruega, 
Dinamarca e Islândia desde 1999. O Cisne define um conjunto de normas de gestão 
ambiental vinculativas para as empresas, atribuindo ainda pontos aos projectos 
ecológicos empresariais que se destaquem ao nível nacional, nos sectores da 
energia, água, resíduos e restauração. As empresas certificadas são obrigadas a 
comprovar que tiveram um desempenho acima da média em pelo menos dois 
sectores. 

http://www.svanen.nu. 

 

França, Escandinávia, Países Bálticos: Chave verde  

 

A Chave Verde tem sido atribuída desde 1994 e é agora aplicável em 37 países, no 
âmbito de uma campanha patrocinada pela Fundação para a Educação Ambiental 
(FEE), um organismo transfronteiriço. Entre outros países, é atribuída na França, 
Dinamarca, Suécia, Estónia, Lituânia e Gronelândia. Os seus critérios incidem sobre 
a gestão, comunicação e educação ambientais, bem como a protecção do meio 
ambiente e promoção de tecnologias verdes. Cerca de 250 estabelecimentos foram 
premiados com a Chave Verde em toda a Europa, com maior incidência na 
Dinamarca e França. 

http://www.green-key.org 

 

Internacional: Bandeira azul 

 

A Bandeira Azul tem sido patrocinada pela Fundação para a Educação Ambiental 
(FEE) desde 1987. Na Alemanha, a sua aplicação é realizada pela Associação para 
a Educação Ambiental (DGU). Este selo é atribuído por um ano a praias e piscinas 

http://www.svanen.nu./
http://www.green-key.org/


                                                                                                                                                                                                                    

                                  ,  
 

The project "InnoTrain CSR" is organized by GILDE GmbH and has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the 
views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 12/2010  

 

InnoTrain CSR 

www.csr-training.eu 

exemplares do ponto ecológico. Identifica também os locais e associações 
efectivamente comprometidos com a boa qualidade da água, a comunicação e a 
gestão ambientais. 

http://www.blaue-flagge.de  

 
Informações e recursos adicionais  
 

„Gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen. Ein Verbraucherleitfaden zum 
Thema Corporate Social Responsibility (CSR)“ 
 
Ministério Federal Alemão da Alimentação, Agricultura, e Defesa dos Consumidores 
(2009) 
 
http://www.bmelv.de 
 
Base de dados online de rótulos de sustentabilidade 
 
Die Verbraucher Initiative e.V.  
 
http://www.label-online.de 
 
 
Bio label 
 
Ministério Federal Alemão da Alimentação, Agricultura, e Defesa dos Consumidores 
 
http://www.bio-siegel.de 
 
Viajar de um modo mais ecológico 
 
WWF Germany 
 
http://www.wwf.de 
 
 
BrandTrend Kommunikációs Tanácsadó Bt. 
 
Plataforma húngara em branding social 
 
http://www.socialbranding.hu/ 
 
Boa RSE 
 
Plataforma de empresas responsáveis no espaço da CEE (em húngaro) 

http://www.blaue-flagge.de/
http://www.bmelv.de/
http://www.label-online.de/
http://www.bio-siegel.de/
http://www.wwf.de/
http://www.socialbranding.hu/
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http://www.goodcsr.com/index.php?langcode=hu  

Felelős márkák  

Artigo sobre branding social na Hungria 
 
http://www.fn.hu/media_print/20080526/felelos_markak/?action=nyomtat 
 
 
Prémio "Igualdade é Qualidade", organizado pela Comissão Portuguesa para a 
Cidadania e Igualdade de Género (CIG) e pela Comissão para a Igualdade no 
Trabalho e no Emprego (CITE). 
 

 

 

 
É uma distinção de prestígio que tem como objectivo estratégico combater a 
discriminação e promover a igualdade entre mulheres e homens no trabalho, no 
emprego e na formação profissional, bem como a conciliação da vida profissional, 
familiar e pessoal. 
 
http://www.cite.gov.pt/pt/premioigualdade/oquepremio.html 
 
 
Prémio Empresa do concurso "Para um marketing sustentável e com 
consciência", promovido pela Associação Portuguesa de Profissionais de 
Marketing  
 

 
 
http://www.appm.pt/eventos/um-marketing-sustentavel-e-consciencia  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.goodcsr.com/index.php?langcode=hu
http://www.fn.hu/media_print/20080526/felelos_markak/?action=nyomtat
http://www.cite.gov.pt/pt/premioigualdade/oquepremio.html
http://www.appm.pt/eventos/um-marketing-sustentavel-e-consciencia
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Prémio Empresa Mais Familiarmente Responsável 
 

 

 
Uma iniciativa conjunta da Deloitte e da AESE – Escola de Direcção e Negócios, e 
promovido a nível nacional pelo 6º ano consecutivo, este prémio reconhece e 
premeia as melhores práticas de conciliação entre a família e o trabalho, no universo 
das empresas portuguesas. 
 
Reconhecendo a crescente importância das questões relativas ao trabalho e 
equilíbrio pessoal, esta iniciativa premeia as empresas com melhores práticas na 
área das políticas familiares, designadamente no que se refere a flexibilidade de 
tempo, benefícios sociais e apoio profissional ao colaborador e à sua família. 
 
http://www.deloitte.com/view/pt_PT/pt/iniciativas/premio-
efr/7f9515ece4a48210VgnVCM100000ba42f00aRCRD.htm  
 
 
  
 
 
  

http://www.deloitte.com/view/pt_PT/pt/iniciativas/premio-efr/7f9515ece4a48210VgnVCM100000ba42f00aRCRD.htm
http://www.deloitte.com/view/pt_PT/pt/iniciativas/premio-efr/7f9515ece4a48210VgnVCM100000ba42f00aRCRD.htm
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Ferramentas estratégicas para a RSE 

4.6. RSE e a política de preços 

 
Resumo 
 
Os consumidores podem economizar e, ao mesmo tempo, ajudar o ambiente, 
ao escolherem produtos energeticamente eficientes e consumirem-nos de 
forma sustentável. Este tipo de poupança pode ser analogamente aplicado nas 
empresas. No entanto, a Responsabilidade Social Empresarial (RSE) na 
empresa também pode resultar em custos e investimentos mais avultados, que 
são dificilmente identificáveis pelos consumidores. O boom da produção 
biológica é um exemplo de como os padrões de sustentabilidade mais 
elevados podem ganhar visibilidade e ser comunicados com sucesso. No 
sector alimentar, uma indústria competitiva e de altos custos, verifica-se que 
os consumidores estão cada vez mais dispostos a pagar mais por padrões 
mais elevados. Isto mostra-nos como os consumidores percebem facilmente 
por que pagam um preço "justo" por um produto, e o que representa o 
Comércio Justo. Estimativas indicam que na Alemanha, a sustentabilidade 
deverá tornar-se a principal motivação de compra para 20% do volume de 
mercado até 2020. 
 
 
Objectivos de aprendizagem 
 

 Reflectir sobre a predisposição para pagar mais pela RSE usando exemplos 
de produtos biológicos de Comércio Justo 

 
 
RSE – Conteúdos de aprendizagem 
 
As empresas só poderão canalizar aumentos de custos derivados de práticas de 
sustentabilidade e RSE (“custos de sustentabilidade”) para o preço final de um 
produto quando os consumidores conhecerem e atribuírem um valor à 
Responsabilidade Social Empresarial (RSE). Ou seja, as empresas precisam 
sobretudo de disponibilizar mais informações sobre os princípios de RSE para por 
em prática as correlações complexas e globais entre RSE e os consumidores. Em 
algumas áreas relacionadas com a RSE, como os produtos biológicos ou o 
Comércio Justo, os consumidores reconhecem o valor acrescentado que estão a 
pagar. 
 
A predisposição para pagar mais por produtos de Comércio Justo tem subido 
consideravelmente nos últimos anos. As vendas estão a aumentar, à escala global, a 
uma média de 40% por ano. Em 2009, a vendas mundiais de produtos de Comércio 
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Justo ascenderam a 3,4 bilhões de euros. Para os produtores nos países em 
desenvolvimento, o comércio justo significa que recebem uma parte equitativa do 
preço de venda, garantida de antemão. No final de 2009, mais de 800 organizações 
de agricultores e plantações em todo o mundo estavam já a trabalhar segundo as 
normas do Comércio Justo. No mesmo período, 200 destas estavam em vias de se 
tornarem certificadas. Cerca de 70% dos produtos provinham de organizações de 
agricultores e 30% das plantações. O custo adicional para os produtos do Comércio 
Justo é um indicativo claro para o consumidor que está a consumir de forma 
responsável. A compra destes produtos melhora as condições de trabalho e de vida 
de grupos de pessoas extremamente vulneráveis à exploração, dentro da cadeia de 
comércio mundial. Perto de 1,2 milhões de agricultores e trabalhadores em 60 
países beneficiam directamente da prática de Comércio Justo. Se incluirmos as suas 
famílias, a aplicação do Comércio Justo afecta perto de seis milhões de pessoas no 
mundo. 

Os produtos de Comércio Justo têm beneficiado ainda com o "boom" do biológico. 
Perto de três quartos dos produtos de Comércio Justo ostentam ainda um rótulo 
biológico, aumentando as vendas. Enquanto certos produtos de Comércio Justo já 
detêm mais de metade da quota de mercado na Grã-Bretanha, na Escandinávia e na 
Suíça, a quota de mercado de produtos de Comércio Justo é normalmente inferior a 
2% na Alemanha. Isto ocorre por que o sector alimentar é dominado na Alemanha 
pelas cadeias de desconto, um segmento extremamente competitivo. Apesar destas 
apostarem num número cada vez maior de produtos biológicos e de Comércio Justo, 
a sua política de negócio faz com que, por regra, apostem em empurrar os preços o 
mais para baixo possível. 

A maior predisposição dos consumidores para pagar mais é acentuada nos produtos 
biológicos. No passado, a indústria de produtos biológicos registou uma retoma 
rápida com taxas de crescimento de dois dígitos. Este bom desempenho a nível de 
vendas tem alavancado a agricultura biológica na União Europeia. Como resultado, 
as áreas agrícolas de gestão ecológica aumentaram de 4,4 milhões de hectares em 
2000 para 7,6 milhões em 2008. No final de 2009, a Alemanha dispunha de perto de 
um milhão de hectares. As mais de 21 000 unidades de agricultura biológica 
representam hoje perto de 5% da superfície agrícola na Alemanha. 

No entanto, se o cultivo biológico é efectivamente comprovável em alguns produtos 
biológicos, especialmente naqueles que estão presentes nas redes de 
supermercados, a sua origem regional não é. É frequente verificarmos, entre os 
produtos biológicos estrangeiros importados e comercializados na Alemanha, que 
alguns estão associados a sistemas de transporte nocivos para o meio ambiente. 
Tais aspectos podem, de facto, colocar em causa a sustentabilidade e a RSE, e criar 
uma imagem negativa entre os consumidores. Para alcançar uma responsabilidade 
empresarial credível, é preciso assumir a RSE como elemento integrante de toda 
cadeia de valor, e não apenas em algumas etapas de negócio. Enquanto os agentes 
no mercado oscilam ainda entre os pólos das RP e da RSE, os media de referência 
e as organizações de consumidores apontam algumas acções complementares e 
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necessárias na estratégia de negócio das empresas: os produtos biológicos não 
sobreviverão enquanto a concorrência entre os produtores de alimentos tradicionais 
e biológicos for desleal. Isto porque, até à data, os agricultores convencionais não 
são obrigados a pagar os custos ambientais da sua actividade, como por exemplo, a 
contaminação da água com herbicidas e fertilizantes. 
 
A predisposição para pagar pela RSE está estreitamente relacionada com o grau de 
informação e de confiança dos consumidores. Um inquérito alargado realizado na 
Alemanha descobriu que cerca de metade dos consumidores estão hoje dispostos a 
pagar mais por marcas regionais (48,6%). 46,9% referiram o mesmo para os rótulos 
de poupança energética, 46,9% para os produtos não tratados (sem conservantes, 
corantes, etc.) e 29,5% para os produtos de Comércio Justo. O tópico do transporte 
aéreo aparece quase no fim. Apenas um em cada dez inquiridos se declara disposto 
a pagar mais. Apenas 0,1% afirmam estar dispostos a cobrir os custos de 
sustentabilidade e ecológicos associados a viagens aéreas, que podem ascender a 
20% do preço do produto. 

 
 
Informações e recursos adicionais  
 
TransFair – Verein zur Förderung  des Fairen Handels mit der "Dritten Welt" e.V.  
 
http://www.fairtrade.org 
  
Bundesverband Naturkost Naturwaren (BNN) Herstellung und Handel e.V.  
 
http://www.n-bnn.de 
 
 
foodwatch® 
 
http://www.foodwatch.de 
 
 
Estudo "Consumers Choice ’09. Corporate Responsibility in the food industry"   
 
Roland Berger Strategy Consultants / BVE – Associação Federal Alemã do Sector 
Alimentar  
 
https://www.bve-
online.de/presseservice/veroeffentlichungen/consumers_choice2009/ 
 
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/consumer-confidence/logo-labelling_pt  
 
http://www.agrobio.pt/  
 

http://www.fairtrade.org/
http://www.n-bnn.de/
http://www.foodwatch.de/
https://www.bve-online.de/presseservice/veroeffentlichungen/consumers_choice2009/
https://www.bve-online.de/presseservice/veroeffentlichungen/consumers_choice2009/
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/consumer-confidence/logo-labelling_pt
http://www.agrobio.pt/
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Ferramentas estratégicas para a RSE 

4.7.  Modelos de participação financeira dos colaboradores  

 
Resumo 
 
A noção de participação financeira dos colaboradores designa incentivos 
concretos aos trabalhadores atribuídos sob a forma de participação nos lucros 
ou no capital. A participação nos lucros é feita através de um pagamento 
especial para os colaboradores com base no seu desempenho económico. A 
participação no capital é uma participação definida contratualmente, a médio 
ou longo prazo, nos dividendos de capital da empresa. A participação no 
capital pode também servir para definir contratualmente direitos dos 
colaboradores no controlo, na informação e na participação na empresa. A 
participação dos trabalhadores promove a identificação e vínculo com a 
empresa, bem como a sua motivação nas suas funções operativas. Estamos a 
focar a política Responsabilidade Social Empresarial (RSE), ao conferirem à 
sua força de trabalho a opção de participar financeiramente na empresa.   
 
 
Objectivos de aprendizagem 
 

 Familiarizar-se com a participação financeira dos colaboradores como 
ferramenta estratégica e compreendê-la como complementar às iniciativas de 
RSE direccionadas para a força de trabalho da empresa 
 

 
RSE – Conteúdos de aprendizagem 
 
Não existe um modelo padrão para a participação financeira dos colaboradores na 
empresa. No entanto, têm-se destacado duas componentes principais na forma de 
participação nos lucros e na participação no capital da empresa. Com a participação 
nos lucros, os colaboradores auferem um rendimento adicional para além do salário 
ou remuneração, dependente do volume de negócios, lucros, aumento de 
produtividade ou redução de custos na empresa. Com a participação financeira no 
capital, os colaboradores associam-se, directa ou indirectamente, à actividade da 
empresa, geralmente através de uma estrutura associativa intermédia entre 
colaboradores. Exemplos de participação dos colaboradores no capital incluem a 
compra de acções da empresa, ofertas de capital para participações sociais ou 
passivas e direitos de participação nos lucros. Os pagamentos destas ofertas de 
capital podem ser fixos (ex: empréstimos de colaboradores) ou variáveis consoante 
o desempenho de negócio (ex: dividendos accionistas a colaboradores). Ambas as 
formas, participação nos lucros e no capital, são compatíveis entre si, por exemplo, 
por indexar os juros pagos por uma oferta de capital de colaboradores aos 
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resultados da empresa. Outra opção pode ser a conversão do tempo de trabalho 
extra dado à empresa em valor monetário. 
 
A participação financeira dos colaboradores no capital é uma prática de 
financiamento relativamente antiga e com resultados comprovados. Está, no entanto, 
sujeita a duas limitações essenciais: atingir um montante significativo de capital 
social, a partir dos colaboradores, é um processo que demora anos. Assim, a 
participação dos colaboradores no capital é um conceito de financiamento de longo 
prazo. Não se adequa a necessidades de liquidez de curto prazo – o seu objectivo é 
evitar precisamente estes estrangulamentos na liquidez da empresa. Por outro lado, 
a participação financeira dos colaboradores é sempre "provisória": os dividendos e 
empréstimos do colaborador são pagos periodicamente, ao longo do tempo, ou, o 
mais tardar, no término do vínculo contratual. Perante os benefícios financeiros dos 
colaboradores, as oportunidades de dedução ou apoio fiscais perante o estado têm 
também de ser levadas em linha de conta. 
 
Na sua previsão anual de empresas com participação financeira dos colaboradores 
no capital para 2009, o Grupo de Trabalho Arbeitsgemeinschaft  Partnerschaft  in der 
Wirtschaft - AGP conclui que cerca de 4.300 empresas alemãs, reunindo 
aproximadamente 2,3 milhões de trabalhadores, estão a pôr em prática a 
participação de colaboradores no capital. Actualmente, participação dos 
colaboradores no capital nas empresas alemãs é inferior à média europeia. De 
acordo com um estudo realizado pelo Instituto para o Mercado de Trabalho e 
Pesquisa de Profissões (IAB), apenas 2% das empresas alemãs garantem aos 
colaboradores a possibilidade participação no capital social. Este valor ronda os 7% 
em França e 23% na Grã-Bretanha. No entanto, em alguns destes países, a 
participação dos colaboradores no capital é exigida por lei em determinadas 
empresas. Na Hungria, as participações financeiras dos colaboradores foram 
especialmente importantes durante a fase de privatizações no fim do regime 
comunista. Contudo, concluído o ciclo de privatizações, apenas 1% dos activos das 
empresas (excepto no sector financeiro) estavam nas mãos dos trabalhadores. Em 
Portugal, a participação nos lucros é mais frequente do que a participação no capital. 
Quase 6% das empresas portuguesas oferecem formas de participação nos lucros 
aos seus colaboradores. As grandes empresas representam cerca de 25% deste 
número. Nas pequenas e médias empresas, a participação financeira dos 
colaboradores é uma prática quase inexistente. 5% das maiores empresas 
portuguesas, aplicam já este modelo. 
 
A participação financeira dos colaboradores pode também desempenhar um papel 
importante para as empresas e os colaboradores no âmbito da Responsabilidade 
Social Empresarial (RSE). Os trabalhadores com uma participação justa no capital e 
nos resultados da empresa vão identificar-se de forma mais estreita com os 
objectivos de RSE do seu empregador. O empenho e a solidariedade são orientados 
sobre a própria empresa, desenvolvendo uma maior consciência sobre a estrutura 
de custos e maior atenção sobre os procedimentos operacionais. Os colaboradores, 
ao assumirem-se como co-empreendedores, irão sentir uma responsabilidade maior 
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no dia-a-dia da empresa. Em suma: a participação financeira dos colaboradores 
reforça a ideia de parceria entre empregados e empregadores. A RSE pode 
promover, aos olhos dos colaboradores, uma maior transparência sobre o 
desenvolvimento e os objectivos da empresa. Uma comunicação "olhos nos olhos" e 
uma confiança mútua entre a administração da empresa e os colaboradores 
denotam uma cultura de parceria empresarial forte. 
 
Como parceiros financeiros voluntários, os colaboradores têm a oportunidade de 
investir na sua própria empresa através de modelos de participação no capital. No 
entanto, passam a compartilhar também o risco financeiro associado à perda de 
valor ou à insolvência da empresa. O reforço da liquidez e do património derivados 
da participação financeira dos colaboradores no capital são particularmente úteis 
para as pequenas e médias empresas, ao ajudá-las a alcançar uma melhor 
avaliação do risco de crédito (rating) e a reforçar a sua posição perante aos bancos. 
Os resultados do estudo do IAB indicam que as empresas com participação dos 
colaboradores no capital atingem uma subida na sua criação de valor na ordem dos 
20%, em média e por colaborador. No Âmbito da RSE, estes dados reforçam o 
interesse da participação financeira dos colaboradores como uma ferramenta para a 
sobrevivência e o desenvolvimento sustentáveis da empresa. 
 
 
Informações e recursos adicionais 
 
 „Mitarbeiterkapitalbeteiligung in Deutschland“ (Kassel 2010) 
 
Arbeitsgemeinschaft Partnerschaft in der Wirtschaft (AGP) e.V. 
 
http://www.agpev.de 
 
 
„Mitarbeiterkapitalbeteiligung – Modelle und Förderwege“ (Berlin 2009) 
 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
 
http://www.bmas.de 
 
 
„Mitarbeiterkapitalbeteiligung“ (Nr. 59/09, Berlin 2009) 
 
Deutscher Bundestag – Wissenschaftliche Dienste 
 
http://www.bundestag.de 
 
 
 
 

http://www.agpev.de/
http://www.bmas.de/
http://www.bundestag.de/
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„Europäischer Vergleich der Mitarbeiterbeteiligungen“ (Wien 2007) 
 
KMU Forschung Austria 
 
http://www.kmuforschung.ac.at 
 
 
IAFP: Associação Internacional para a Participação Financeira 
 
http://www.iafp.eu.com 
 
 
EFES: Federação Europeia de Participações Financeiras dos Colaboradores 
 
http://www.efesonline.org  
 
 
Fundação Europeia  para  a  Melhoria  das Condições de Vida e de Trabalho 
 
http://www.eurofound.eu.int 
 
 
SOCIALSME - Sustentabilidade e responsabilidade social através da aprendizagem 
nas PME 
 
http://www.socialsme.org/  
 
 
 
 
  

http://www.kmuforschung.ac.at/
http://www.iafp.eu.com/
http://www.efesonline.org/
http://www.eurofound.eu.int/
http://www.socialsme.org/
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Ferramentas estratégicas para a RSE 

4.8. Tutoria com uma ferramenta para o compromisso em RSE    

 
Resumo 

A tutoria está a afirmar-se cada vez mais como uma ferramenta na interligação 
entre o desenvolvimento dos recursos humanos e o Voluntariado Empresarial. 
No âmbito da Responsabilidade Social Empresarial (RSE), a tutoria 
intercultural serve ainda para reforçar a gestão da diversidade dentro da 
empresa. A tutoria refere-se a uma relação pessoal de aconselhamento. Os 
tutores são geralmente os directores. Estes usam as suas qualificações, 
experiência e contactos para orientar os seus tutorandos a dominar uma etapa 
do seu desenvolvimento profissional. A tutoria é usada com frequência na 
preparação de futuros quadros directivos para futuras tarefas de gestão e 
áreas de responsabilidade. Numa estratégia de RSE, a tutoria pode ainda 
referir-se a grupos de pessoas com influência ou conhecimento dentro da 
comunidade local. No âmbito da RSE, os tutores podem, por exemplo, servir 
como ponto de apoio às mulheres na sua reentrada no mercado de trabalho, 
aos jovens, preparando-os individualmente para uma carreira profissional, ou 
as pessoas à margem da sociedade, na procura de uma reorientação 
profissional. 

 
Objectivos de aprendizagem 
 

 Familiarizar-se com a tutoria como medida de RSE e ser capaz de assumir o 
papel de tutor num exercício prático 

 
 
RSE – Conteúdos de aprendizagem 
 

A noção de “tutoria” teve origem na Grécia Antiga. Ulisses pede a um amigo 
próximo, Mentor, para olhar pelo seu filho Telémaco durante a sua ausência. 
Segundo a história Mentor (mentor = tutor) devia ser um modelo para Telémaco e 
prepará-lo para assumir o trono de Ítaca. 
 
Actualmente, a tutoria é uma ferramenta para o compromisso social nas empresas, 
trazendo para o primeiro plano as qualificações profissionais, competências sociais e 
redes de directores e colaboradores mais experientes. Recorrendo a programas de 
tutoria, as empresas podem envolver activamente os directores e colaboradores na 
implementação de uma estratégia de RSE. Os programas de tutoria resultam muitas 
vezes graças ao esforço pessoal dos participantes, sem exigir recursos financeiros à 
empresa. A função mais importante de um tutor é passar de forma consciente ao 
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tutorando a sua experiência de forma a apoiá-lo no desenvolvimento de sua carreira 
profissional. Por isto, a tutoria, enquanto ferramenta de RSE, não é um território 
exclusivo das grandes empresas ou com grandes recursos. Os freelancers, 
empresários em nome individual e pequenas empresas podem também aplicar com 
êxito os seus próprios programas de tutoria. 
 
As empresas podem aplicar a tutoria a diferentes grupos de pessoas e áreas, 
consoante as finalidades da sua estratégia de RSE. Por exemplo, os programas de 
tutoria em cooperação com as universidades e as instituições de formação contínua 
têm um foco marcadamente económico. Neste caso, pode ser interessante usar a 
tutoria usada como ferramenta de recrutamento de pessoal, tanto para estudantes 
como para colaboradores. No entanto, enquanto medida de Voluntariado 
Empresarial, a tutoria entre directores e colaboradores pode-se focar nas 
competências e interesses dos tutores. Quanto ao desenvolvimento dos recursos 
humanos, por exemplo, podem ser realizados projectos em áreas como a Gestão da 
Diversidade ou a valorização das mulheres dentro da empresa. 
 
Os programas de tutoria intercultural para desempregados com antecedentes 
migratórios podem gerar uma situação de vantagem mútua dentro e fora da 
empresa, com forte impacto social e corporativo: promove a integração dos 
tutorandos junto das entidades empregadores (curriculum), e ao mesmo tempo 
permitem ter contacto e descobrir trabalhadores potencialmente qualificados e 
interessantes. A diversidade cultural constitui para a empresa uma vantagem 
competitiva internacional, perante os seus concorrentes nacionais. 
 
As empresas a funcionar à escala internacional podem, em especial, tirar grande 
partido de programas de tutoria para pessoas com antecedentes migratórios. Estas 
empresas beneficiam de forma crítica dos conhecimentos linguísticos, da 
experiência internacional e da predisposição para a mobilidade entre os seus 
trabalhadores, factores de peso no recrutamento de trabalhadores. As pessoas com 
antecedentes migratórios preenchem geralmente estas exigências. Além da língua, 
estão também familiarizados com culturas, mentalidades, formas de fazer de 
negócio e quadros jurídicos diferentes. Além do compromisso em matéria de 
Responsabilidade Social Empresarial, este tipo de tutoria permite ainda o contacto 
com potenciais trabalhadores qualificados, que podem dar um contributo valioso 
para o desenvolvimento da empresa. 
 
 
Discussão  4.8. (aproximadamente 15 minutos) 
 

 Já teve algum tutor na sua vida? 

 Em que áreas o seu tutor o ajudou? 

 Que qualidades desejaria ver num tutor? 
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Exercício 4.8. (aproximadamente 45 minutos)  
 
Lançamos um exercício de criatividade com base em relatos de vida de duas 
tutorandas, publicados pela Câmara de Comércio Austríaca, no âmbito do programa 
"Tutoria para migrantes". Os nomes reais das participantes foram alterados para 
"Jelena"e "Svetlana", nos relatos de vida que se seguem. 
 
 
Relato pessoal da "Jelena" 
 
“Cheguei à Áustria a partir de Sérvia há cerca de dois anos e meio. O meu principal 
objectivo, desde então, tem sido dominar a língua alemã o melhor possível, para 
conseguir encontrar um trabalho adequado. Para atingir esta meta, inscrevi-me e 
completei com êxito um curso intensivo de alemão. Consegui, após o curso, 
encontrar emprego como empregada de mesa. Sabia, contudo, que esta área não 
oferecia grandes perspectivas de futuro profissional. Há um ano que procuro 
possíveis mudanças de emprego, sem sucesso. No centro de emprego, deparei-me 
com um folheto sobre "Tutoria para migrantes", e inscrevi-me no programa. Em 
conjunto com o meu tutor, identifiquei antes de tudo os meus objectivos. A minha 
maior dificuldade foi sempre a de encontrar o sector de actividade mais adequado 
para o meu caso. No entanto, depois das nossas reuniões, o caminho tornou-se 
claro – encontrei um novo emprego no espaço de apenas um mês: o meu novo 
emprego permite-me aplicar os meus conhecimentos de línguas, em especial de 
inglês. Desta forma, atingi à minha meta. Os horários de tutoria definidos foram 
flexíveis. Este programa ajudou-me de facto a ser mais auto-confiante e ousada na 
procura de novos caminhos, e a provar a mim mesma que sou capaz.” 
 
 
Relato pessoal da "Svetlana" 
 

“Tive contacto com o programa “Tutoria para migrantes” numa altura ideal em termos 
de entrar na cultura de trabalho austríaca e encontrar um emprego adequado. Foi 
uma experiência nova para mim, uma vez que o mercado de trabalho austríaco é 
competitivo e oferece-se diversas oportunidades. Faltavam-me informações “de 
dentro” do mercado e a oportunidade de trocar opiniões que me pudessem ajudar a 
compreender este mundo completamente novo e a superar os obstáculos que me 
surgiam pala frente. Estava ansiosa pela nossa primeira reunião, e não sabia o que 
me esperava. O meu tutor acolheu-me de forma calorosa. Tivemos os dois a mesma 
impressão imediata, que havia “química” entre nós. Numa relação de tutoria, é 
fundamental pormos o factor humano em primeiro lugar – é este que abre portas 
para um processo de descobertas conjunta, de dar e receber, e de desenvolvimento 
pessoal. A Angela é uma verdadeira tutora: com o seu coração, a alma e mente, a 
energia e poder, o seu feedback construtivo, as expectativas realistas, o sorriso, 
sempre disponível para ouvir, e com um interesse genuíno no meu caso. Durante 
este processo, ela encontrou sempre uma resposta para minhas questões e apoiou 
a minha evolução de forma natural. Estamos ainda em contacto - seja por e-mail, 
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telefone ou pessoalmente, e a nossa relação evoluiu para uma amizade. Uma 
grande mudança precisa muitas vezes de passos pequenos, consistentes, e da 
capacidade de mantermos uma atitude positiva e construtiva. Uma possível “fórmula 
de sucesso” para uma tutoranda: ter uma atitude proactiva e pôr de lado as 
“situações dramáticas” que por vezes passamos, nomeadamente, a incapacidade 
em encontrar um emprego.” 
 
 
Distribua estes relatos pelos participantes e peça-lhes para escolherem um destes 
casos como tutorando. Os participantes terão depois de desempenhar o papel como 
tutores, e terão 30 minutos para compor uma história ou situação breve de tutória, 
por escrito, numa folha de papel. Esta breve história deverá reconstituir, na 
perspectiva do participante, o processo de tutoria no caso da “Jelena” ou da 
“Svetlana”. 
 
Eis alguns temas possíveis para a história/situação: 
 

 Que tipo de conselhos, apoio, ideias, contactos, etc. disponibilizou para a sua 
tutoranda? 

 Que tipo de experiência ganhou neste processo de tutoria? 

 Qual foi o resultado do processo de tutoria? 
 
Os relatos de vida dos tutores devem ser escritos de forma anónima. No final da fase 
de documentação, recolha os relatos e apresente alguns relatórios (mais relevantes) 
ao grupo. 
 
Discuta os resultados com todos os participantes:  
 
Que argumentos escolheria para justificar um programa de tutoria na sua empresa? 
A que grupo alvo se poderia dirigir este programa? 
 
 
Informações e recursos adicionais 
 
Programa "Tutoria para migrantes"  
 
O programa "Tutoria para migrantes" é um projecto apoiado pela Câmara de 
Comércio Austríaca e pelo Fundo Austríaco para a Integração e Mercado de 
Trabalho  
 
http://portal.wko.at/wk/startseite.wk 
 
http://www.eurocid.pt/pls/wsd/wsdwcot0.detalhe?p_cot_id=5178&p_est_id=11169 
 
http://migos.org/organizations/programa-de-voluntariado-estudantil-tutorial  
 

http://portal.wko.at/wk/startseite.wk
http://www.eurocid.pt/pls/wsd/wsdwcot0.detalhe?p_cot_id=5178&p_est_id=11169
http://migos.org/organizations/programa-de-voluntariado-estudantil-tutorial
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http://www.voluntariado.pt/ 
 
http://www.impulsopositivo.com/index.php?option=com_content&view=article&id=127
7:abc-do-voluntariado-empresarial&catid=131:estudos-manuais-guias&Itemid=600 
 
http://www.acidi.gov.pt/index.php 
 
  

http://www.voluntariado.pt/
http://www.impulsopositivo.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1277:abc-do-voluntariado-empresarial&catid=131:estudos-manuais-guias&Itemid=600
http://www.impulsopositivo.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1277:abc-do-voluntariado-empresarial&catid=131:estudos-manuais-guias&Itemid=600
http://www.acidi.gov.pt/index.php
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Ferramentas estratégicas para a RSE 

4.9. A "Pegada de Carbono" e os sistemas de gestão de energia 

 
Resumo 

A expressão “Pegada de Carbono” descreve a quantidade de dióxido de 
carbono nocivo (CO2) dos gases de efeito estufa emitidos durante o ciclo de 
vida dos produtos, em relação a serviços individualizados ou à totalidade da 
empresa. No domínio da Responsabilidade Social Empresarial (RSE), um 
número crescente de empresas tem já em linha de conta as emissões de CO2, 
ao seleccionar os seus fornecedores, e oferece incentivos para a redução da 
"pegada de CO2" ao longo da cadeia de valor. É visível também um interesse 
cada vez maior na "Pegada de Carbono" por parte dos consumidores e 
investidores mais atentos às questões ambientais. A "Pegada de Carbono", 
quando aplicada a toda a empresa, é também referida como "Pegada 
Empresarial". A “Pegada de Carbono” serve como base para uma estratégia de 
RSE, culminando com a certificação como “empresa de clima neutro”. A 
norma DIN EN 16001 tem sido usada para certificar sistemas de gestão de 
energia desde 2009. 

 
Objectivos de aprendizagem 
 

 Conhecer as ferramentas empresariais de gestão de energia  
 
 
RSE – Conteúdos de aprendizagem 
 
As regras de gestão afirmam: “O que não pode ser medido, não pode ser gerido. E o 
que não pode ser gerido, não pode ser melhorado." O registo e a análise de 
balanços sobre a emissão de gases com efeito de estufa relativa a produtos 
permitem às empresas optimizar a redução de CO2 em redes complexas de criação 
de valor e em toda a actividade de negócio. A "Pegada de Carbono" torna-se cada 
vez mais um referencial estratégico para os processos de produção e actividades 
económicas sustentáveis. De acordo com o IPCC (Conselho Mundial do Clima - 
Painel Intergovernamental sobre Alterações Climatéricas), a actual meta de redução 
a longo prazo da das emissões de gases com efeito de estufa para as nações 
industrializadas é de cerca de 80%, até 2050. É urgente que as nossas sociedades e 
economia caminhem para um modelo de "sociedade de baixo carbono". Várias 
empresas, reconhecendo a importância e as consequências do tema das alterações 
climatéricas como um imperativo de Responsabilidade Social Empresarial (RSE), 
estão hoje a investir em produtos compatíveis com o clima, para promover a 
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sustentabilidade e gerirem desta forma a sua transição para o novo paradigma de 
uma economia de mercado com emissões reduzidas de CO2. 
 
A "Pegada de Carbono" abre a porta a soluções de eficiência energética e introduz 
maior transparência nas relações com os seus stakeholders ecologicamente mais 
exigentes. A rotulagem de produtos sobre as emissões de CO2 ajuda também os 
consumidores a reduzir a sua quota de emissões de gases de efeito estufa através 
de decisões de compra mais conscientes – o consumo privado, é ainda, nos países 
industrializados, responsável por cerca de 40% das emissões de gases de efeito 
estufa anuais. Ou seja, as empresas com foco na RSE deparam-se com 
potencialidades de mercado enormes, no segmento dos produtos e serviços 
compatíveis com o clima. 
 

Uma estratégia adequada de RSE pode resultar, através da "Pegada de Carbono", 
numa via de neutralidade climatérica dos produtos, serviços, iniciativas ou mesmo de 
toda a organização. A neutralidade climatérica pode ser resumida para as empresas 
neste lema: "Prevenir – Reduzir – Compensar". Por outras palavras, uma empresa 
de clima neutro equilibra as suas emissões inevitáveis de CO2 com a sua 
compensação voluntária. Isto significa que a quantidade de gases emitidos é 
contrabalançada com investimentos focalizados em projectos de protecção 
climatérica. No contexto em que vivemos actualmente, de grande atenção e 
preocupação sobre as alterações climatéricas e o que estas representam para os 
todos os humanos – sejam consumidores, trabalhadores ou decisores – é impossível 
subestimar o tema da neutralidade climatérica, como objectivo de RSE, e a sua 
importância futura. 
 
Está hoje disponível uma enorme variedade de possibilidades na utilização das 
fontes de energia renováveis, enquanto política climatérica no âmbito da RSE. Por 
exemplo, as empresas vizinhas podem, em conjunto, usar a mesma unidade de 
cogeração. Vejamos o caso das indústrias, onde a recuperação de calor para a água 
de serviço e para apoio ao aquecimento é uma das áreas de maior consumo 
energético, à parte a própria produção de energia (onde a energia verde vai 
ganhando um papel cada vez mais importante). Neste caso, poderá ser mais 
adequado usar painéis solares térmicos ou colectores de tubos de vácuo, pode ser  
adequado nas empresas que necessitam de um aquecimento constante. 
 
A norma DIN EN 16001, publicada em 2009, descreve os requisitos formais mínimos 
de um sistema de gestão de energia. A estrutura e os muitos requisitos da norma 
baseiam-se nas normas de gestão ambiental ISO 14001 e EMAS. 
Consequentemente, esta norma pode ser integrada em certificações existentes. A 
DIN EN 16001comprova que a empresa está a agir de forma consciente na gestão 
da energia e a proteger o meio ambiente, representando credibilidade para o 
exterior. Na UE, os requisitos ecológicos são cada vez mais um componente 
obrigatório nos concursos públicos, e é cada vez mais frequente o recurso ao eco-
sourcing, i. e., à prospecção institucional de empresas amigas do ambiente para 
projectos ou investimentos. Um sistema de gestão de energia controla de forma 
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sustentada o registo de emissões de CO2, tanto na própria empresa como dos seus 
fornecedores. 
 

 
Informações e recursos adicionais 
 

Selo do Carbono (UK) 
 
http://www.carbon-label.com/whos-reducing/full-product-directory 
 
 
Fórum para a uma Sociedade de Baixo Carbono  
 
http://www.low-carbon-society.org 
 
 
O projecto PCF (Product Carbon Footprint) 
 
http://www.productcarbonfootprint.de 
 
 
„DIN EN 16001: Energiemanagementsysteme in der Praxis – Ein Leitfaden für 
Unternehmen und Organisationen“ (Bonn 2010) 
 
Ministério Federal Alemão do Meio Ambiente, Conservação da Natureza e 
Segurança Nuclear 
 
http://www.bmu.de 
 
 
http://www.carbono-zero.com/artigo.php?mid=23101110  
 
http://www.scielo.oces.mctes.pt/pdf/ri/n25/n25a10.pdf 
 
http://www.sustainableorganizations.org/the-social-footprint.html 
 
 
  

 

 

 
  

http://www.carbon-label.com/whos-reducing/full-product-directory
http://www.low-carbon-society.org/
http://www.productcarbonfootprint.de/
http://www.bmu.de/
http://www.carbono-zero.com/artigo.php?mid=23101110
http://www.scielo.oces.mctes.pt/pdf/ri/n25/n25a10.pdf
http://www.sustainableorganizations.org/the-social-footprint.html
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Ferramentas estratégicas para a RSE 

4.10.  Fundações empresariais sem fins lucrativos    

 
Resumo 
 
Nos últimos anos, o envolvimento estratégico das empresas levou à criação de 
um número crescente de fundações empresariais sem fins lucrativos. As 
vantagens de uma fundação empresarial são a coerência e a sustentabilidade 
na política de patrocínio a empresas. Para além disto, uma empresa que 
detenha uma fundação sem fins lucrativos está também a manter um dos seus 
pés na sociedade civil. A empresa-mãe deverá, portanto, organizar a sua 
fundação de forma a que esta mantenha a sua independência e lance raízes na 
sociedade. Em contraste com a estratégia de Responsabilidade Social 
Empresarial (RSE), a finalidade de uma fundação empresarial sem fins 
lucrativos – os patrocínios e apoios – é totalmente independente dos 
resultados económicos e expectativas de lucro, uma vez que o seu 
financiamento se baseia em doações independentes. Assim, têm sido criadas 
inúmeras fundações empresariais de relevo. A proximidade com a empresa-
mãe oferece várias possibilidades de cooperação entre a política de RSE da 
empresa e a actividade sem fins lucrativos da fundação, embora possa 
também levantar algumas questões críticas. 
 

 
Objectivos de aprendizagem 
 

 Conhecer as fundações sem fins lucrativos como meio para o patrocínio 
empresarial regular 

 
 
RSE – Conteúdos de aprendizagem 
 
Uma empresa fornece, através de uma doação, os fundos necessários para a 
criação e os recursos para o funcionamento da organização sem fins lucrativos, caso 
estes não possam ser obtidos de outra forma. Uma fundação empresarial sem fins 
lucrativos pode assegurar a Responsabilidade Social de uma empresa de forma 
permanente e independente, e consolidá-la em conformidade através da missão sem 
fins lucrativos da fundação. A RSE pode mesmo ser profissionalizada com a 
estrutura organizacional de uma fundação. Além disso, as fundações empresariais, 
frequentemente são criadas sob a marca da empresa-mãe. Isto cria possibilidades 
múltiplas de sinergia e de transposição da boa imagem da fundação para a 
empresa-mãe. 
 
Num contexto histórico, as fundações têm servido para patrocinar objectivos sem 
fins lucrativos desde há mais de 1000 anos. Independentemente da sua forma 
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jurídica e conteúdo, as actuais fundações caracterizaram-se por disporem de activos 
fixos e intocáveis. Por conseguinte, a missão da fundação não é realizada com 
recurso de capitais próprio, vivendo em exclusivo de dotações e subsídios recebidos. 
As dotações de capital são feitas a fundo perdido, sem limitação de tempo. 
 
Ao criar uma fundação, as empresas tiram partido da imagem positiva geralmente 
associada às fundações. É difícil para o público identificar, numa primeira leitura, o 
estatuto jurídico destas fundações empresariais sem fins lucrativos. Estas seguem, 
por regra, os seguintes modelos de funcionamento (sendo mais frequente, na 
verdade, uma combinação entre estes princípios, na maioria das fundações): 
 

 Fundações de caridade – transferem a totalidade ou parte dos seus fundos 
para outras organizações ou candidatos em projectos sem fins lucrativos, 

 Fundações de carácter operacional – realizam os seus próprios programas e 
iniciativas,  

 Fundações de bolsas – funcionam através do patrocínio directo,   

 Fundações de prémios – também fornecem apoio directo. 
 
As fundações empresariais têm sido alvo de crítica em vários quadrantes. Os críticos 
apontam normalmente para a existência de práticas onde se verifica uma 
sobreposição entre as empresas-mãe e a suas fundações, e em que estas não 
actuam como um agente independente na sociedade. Em algumas fundações, o 
capital próprio é muito baixa, e apoiam-se largamente nas dotações anuais por parte 
empresa-mãe. Outras situações que têm motivado críticas ocorrem quando os 
funcionários de uma determinada fundação são de facto empregados da empresa-
mãe, ou quando estas usam as fundações sem fins lucrativos com uma forma 
encapotada aplicarem a sua própria RSE em regime de "outsourcing". 
 
 
Informações adicionais e recursos 
 
Associação Federal de Fundações da Alemanha 
 
http://www.stiftungen.org 
 
 
Dr. Christoph Mecking 
 
„Wir wollen nachhaltig Gutes tun“ – Unternehmen als Stifter (Berlin 2005) 
 
http://www.stiftungskonzepte.de 
 
 
Anúncio editorial: „Stiftungs-Bundesverband fordert mehr Unabhängigkeit für 
Unternehmensstiftungen“ (Hückeswagen 2010) 
 

http://www.stiftungen.org/
http://www.stiftungskonzepte.de/
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http://www.csr-news.net 
 
 
Exemplos de fundações empresariais na Hungria: 
 
Würth Szereléstechnika Kft. 
 
http://www.wuerth.hu/wurth/alapitvany.html 
 
 
Budapest Bank 
 
http://www.budapestbank.hu/info/alapitvanyok/index.php  
 
 
Exemplos de fundações empresariais no Reino Unido: 
 
http://www.laing.com/top/corporate_responsibility/john_laing_charitable_trust/charitab
le_donations.html 
 
http://www.lloyds.com/Lloyds/Corporate-Responsibility/Charity/Lloyds-Charities-Trust 
 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Marketing_societal  
 
http://www.inscoop.pt/inscoop/comunicacao/5Coloquio/Comunicacoes/Economia_So
cial_e_a_Responsabilidade_Social_das_Empresas/Terceiro_Sector_e_RS._Um_No
vo_Paradigma_de_Organizacao_Social_-
_Pedro_Patraquim_,_J_Basilio_,_J_Ramalho_e_M%C2%AA_J_Rebelo.pdf 
 
http://www.gulbenkian.org.uk/about-us/the-foundation.html  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  

http://www.csr-news.net/
http://www.wuerth.hu/wurth/alapitvany.html
http://www.budapestbank.hu/info/alapitvanyok/index.php
http://www.laing.com/top/corporate_responsibility/john_laing_charitable_trust/charitable_donations.html
http://www.laing.com/top/corporate_responsibility/john_laing_charitable_trust/charitable_donations.html
http://www.lloyds.com/Lloyds/Corporate-Responsibility/Charity/Lloyds-Charities-Trust
http://pt.wikipedia.org/wiki/Marketing_societal
http://www.inscoop.pt/inscoop/comunicacao/5Coloquio/Comunicacoes/Economia_Social_e_a_Responsabilidade_Social_das_Empresas/Terceiro_Sector_e_RS._Um_Novo_Paradigma_de_Organizacao_Social_-_Pedro_Patraquim_,_J_Basilio_,_J_Ramalho_e_M%C2%AA_J_Rebelo.pdf
http://www.inscoop.pt/inscoop/comunicacao/5Coloquio/Comunicacoes/Economia_Social_e_a_Responsabilidade_Social_das_Empresas/Terceiro_Sector_e_RS._Um_Novo_Paradigma_de_Organizacao_Social_-_Pedro_Patraquim_,_J_Basilio_,_J_Ramalho_e_M%C2%AA_J_Rebelo.pdf
http://www.inscoop.pt/inscoop/comunicacao/5Coloquio/Comunicacoes/Economia_Social_e_a_Responsabilidade_Social_das_Empresas/Terceiro_Sector_e_RS._Um_Novo_Paradigma_de_Organizacao_Social_-_Pedro_Patraquim_,_J_Basilio_,_J_Ramalho_e_M%C2%AA_J_Rebelo.pdf
http://www.inscoop.pt/inscoop/comunicacao/5Coloquio/Comunicacoes/Economia_Social_e_a_Responsabilidade_Social_das_Empresas/Terceiro_Sector_e_RS._Um_Novo_Paradigma_de_Organizacao_Social_-_Pedro_Patraquim_,_J_Basilio_,_J_Ramalho_e_M%C2%AA_J_Rebelo.pdf
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Áreas de intervenção da RSE 

5.1. RSE no local de trabalho 

 
Resumo 
 

A Responsabilidade Social Empresarial (RSE) como uma cultura de ambiente 
de trabalho orientada para os colaboradores promove de forma sustentável o 
empenho dos colaboradores e, consequentemente, os resultados de negócio, 
dado que colaboradores motivados e de confiança representam um factor 
crucial de sucesso para qualquer empresa. A capacidade de atracção de um 
empregador e a disponibilidade dos colaboradores para agir e executar estão 
directamente relacionadas com as qualidades humanas e as perspectivas 
profissionais que o ambiente no local de trabalho oferece dentro da empresa. 
Neste processo, o conjunto de medidas de RSE para os colaboradores é 
alargado assenta nos vários sectores da empresa e actividades dos 
trabalhadores: a RSE no ambiente de trabalho vai abranger desde a oferta de 
educação e de formação contínua, a medidas de saúde preventivas e à gestão 
de risco quanto a acidentes de trabalho, igualdade de oportunidades, 
compatibilidade entre trabalho e família, combate ao assédio moral no local de 
trabalho e iniciativas de responsabilidade social específicas para 
colaboradores, tais como o Voluntariado Empresarial. 
 
 
Objectivos de aprendizagem 
 

 Obter uma perspectiva sobre as diferentes necessidades de RSE no local de 
trabalho e respectivos benefícios para os colaboradores e para as empresas 
 
 

Conteúdos de aprendizagem em RSE 
 
As empresas em que a Responsabilidade Social Empresarial (RSE) se encontra 
interligada com o ambiente de trabalho são caracterizadas pela valorização e 
respeito por parte dos trabalhadores, e por uma política de recursos humanos 
baseada na parceria e participação. Os benefícios para as empresas que assumem 
de forma responsável o seu papel de empregadores podem ser tão variados como 
as medidas possíveis de RSE no local de trabalho. No campo da educação e da 
formação contínua, os benefícios de longo prazo das empresas são colaboradores 
mais motivados e qualificados. Isto permite às empresas a melhorar sua gestão de 
qualidade e, assim, o seu valor de mercado. No campo do "Voluntariado 
Empresarial", o compromisso corporativo e social justapõe-se com os objectivos de 
desenvolvimento de recursos humanos: as empresas libertam os seus 
colaboradores e equipas durante o seu horário normal de trabalho para que possam 
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prosseguir actividades de voluntariado. Isto promove especificamente as 
qualificações dos trabalhadores e, ao mesmo tempo, a RSE da empresa junto da 
comunidade local. 
 
As empresas socialmente responsáveis que investem atempadamente em medidas 
preventivas de promoção da saúde e segurança no trabalho podem aplicar a RSE 
para implementar programas de qualificação e formação para os seus 
colaboradores, além daquilo que é obrigatório por lei o que, por sua vez, é 
compensado com um menor número de acidentes de trabalho, baixas por doença, 
faltas e menor flutuações de pessoal. 
 
As relações pessoais dentro da empresa são especialmente eficazes para motivar e 
reter especialistas altamente qualificados. O contacto profissional entre os directores 
e os colaboradores de base deve-se pautar pela confiança, e devem ser garantidas 
aos colaboradores possibilidades de participação. A empresa não deve subestimar 
factores como o orgulho dos colaboradores no desempenho e na concretização das 
suas tarefas (incluindo as de RSE), a percepção de igualdade de oportunidades e o 
espírito de equipa, que podem funcionar como facilitadores da inovação, da 
criatividade e da disponibilidade para correr riscos. Por fim, a satisfação e fidelização 
dos clientes estão também fortemente relacionadas com a cultura no local de 
trabalho da empresa. 

As empresas “amigas da família” são empregadores particularmente atraentes para 
colaboradores com filhos. As medidas de RSE neste domínio são uma ferramenta 
eficaz para recrutar e reter colaboradores qualificados, poupando tempo e custos. 
Perante a escassez de colaboradores qualificados, são principalmente as pequenas 
e médias empresas que retiram mais vantagens destas práticas de apoio à família e 
na aplicação da RSE no ambiente de trabalho, na sua competição por profissionais 
competentes com as maiores empresas. 

Não menos importante, a RSE no local de trabalho também assume um carácter 
sociopolítico: as relações laborais em empresas responsáveis devem ser reguladas 
ao abrigo da legislação de segurança social durante o maior período de tempo 
possível. Esta conduta assume hoje especial importância, face a um contexto de 
relações laborais cada vez mais sombrio e o aumento de "pobres com 
trabalho/activos", um termo usado para descrever os trabalhadores que não são 
capazes de se sustentar com o seu ordenado. 
 
No caso em que a racionalização da força de trabalho é inevitável, a política de RSE 
da empresa tem o potencial de tornar as demissões mais socialmente compatíveis: 
os exemplos incluem flexível e hora reduzida das semanas de trabalho, demissões, 
com pacotes de indemnização e assistência à procura de emprego para demitidos 
empregados (por exemplo, candidato a formação profissional). Isso ajuda a 
preservar o prestígio e a confiança dos funcionários e do público para a empresa em 
tempos de crise e fora dela. 
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No caso da racionalização e redução da força de trabalho ser inevitável, uma política 
de RSE pode ajudar a empresa a fazer com que os despedimentos sejam mais 
ajustados socialmente: por exemplo, a flexibilização dos horários de trabalho, os 
despedimentos com indemnizações reguladas, ou assistência ou formação na 
procura de emprego futuro, podem ajudar a empresa a manter o prestígio e a 
confiança entre os colaboradores e clientes, seja em contexto ou não de crise. 
 
 
Informações e recursos adicionais 
 
Instituto “Great Place to Work” 
 
http://www.greatplacetowork-europe.com 
 
 
Dr.ª Eva Angerler: “CSR-Indikatorenkatalog – Musts für sozialverantwortliche 
Unternehmen aus Sicht der ArbeitnehmerInnen“ (Viena, 2008) 
 
http://www.fairantwortung.at 
 
 
SOCIALSME - Sustentabilidade e responsabilidade social através da aprendizagem 
nas PME 
 
http://www.socialsme.org/  
 
 
http://www.inform.pt/serpme/docs/Uma%20Perspectiva%20da%20RSE_APCER.pdf 
 
  

http://www.greatplacetowork-europe.com/
http://www.fairantwortung.at/
http://www.socialsme.org/
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Áreas de intervenção da RSE 

5.2. Voluntariado Empresarial como um compromisso de honra 

 
Resumo 
 
No Voluntariado Empresarial, uma empresa recorre ao tempo e know-how dos 
seus colaboradores individuais ou de uma equipa para lidar com problemas ou 
preocupações sociais. Esta disponibilização de pessoal para fins não 
lucrativos e/ou em organizações não lucrativas está a tornar-se cada vez mais 
popular como área de aplicação da responsabilidade social nas empresas. 
Este "trabalho voluntário" durante as horas de trabalho normais varia desde a 
nomeação pontual de colaboradores, a programas associados aos objectivos 
estratégicos de desenvolvimento organizacional e de recursos humanos da 
empresa. Por exemplo, um dia de "casa aberta" na empresa é uma forma 
particularmente simples de Voluntariado Empresarial: a empresa 
"disponibiliza" o próprio pessoal da casa para lidar com tarefas sociais ou 
corporativas durante um dia inteiro de trabalho. Este tipo de dias “dedicados à 
comunidade” pode constituir uma iniciativa eficaz de relações públicas e 
comunicação da RSE, promovendo ainda novas experiências de trabalho em 
equipa dentro da empresa.  
 
 
Objectivos de aprendizagem 
 

 Conhecer diferentes alternativas de Voluntariado Empresarial e iniciar uma 
colaboração corporativa através de um exercício prático 

 
 
Conteúdos de aprendizagem em RSE 
 
O Voluntariado Empresarial está a tornar-se uma parte integrante da 
Responsabilidade Social Empresarial para um número crescente de empresas. 
Independentes das distribuições orçamentais anuais, os projectos de Voluntariado 
Empresarial podem ser implementados de forma sistemática e sustentável ao longo 
do tempo e das dotações de know-how. O entendimento dos trabalhadores quanto à 
RSE e o conjunto da cultura empresarial pode ganhar um novo impulso através de 
medidas focalizadas de Voluntariado Empresarial, orientadas para as necessidades 
corporativas e sociais da comunidade local. 
 
O Voluntariado Empresarial é uma ferramenta amplamente utilizada no terreno. Esta 
pode variar de um dia de "casa aberta" anual, envolvendo todo o pessoal da 
empresa até actividades periódicas de voluntariado dos colaboradores durante o 
horário normal de trabalho. Além disto, as empresas com maior dimensão estão hoje 
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em dia a implementar programas de Voluntariado Empresarial onde os funcionários 
desenvolvem qualificações e competências especiais durante um determinado 
período de tempo através da realização de actividades sociais fora da empresa. 
 
Algumas empresas combinam o Voluntariado Empresarial com seu know-how 
específico. Por exemplo, complementam as lições ensinadas nas escolas com temas 
económicos específicos ao sector de negócio ou oferecem programas de tutoria. No 
sector dos serviços, uma série de empresas de renome estão preparadas para 
fornecer gratuitamente (pro bono) serviços de consultoria em solidariedade social. 
Nestes casos, os colaboradores prestam o seu trabalho não apenas para gerar um 
lucro, mas para realizar ao mesmo tempo uma contribuição social. Este tipo de 
abordagem estratégica envolve activamente os colaboradores na RSE da sua 
empresa, e reconhece ao mesmo tempo o seu trabalho como uma “genuína” 
realização profissional. Isto pode contribuir para a uma maior motivação e lealdade 
dos colaboradores e sensibilizá-los para outros temas da RSE visados pela 
empresa. Por sua vez, estes projectos pro bono podem ser usados pelas empresas 
na sua imagem como empregadores atractivos e responsáveis, e como promotoras 
de "Cidadania Empresarial". 
 
O dia de "casa aberta", durante o qual os colaboradores de uma empresa participam 
em projectos ao nível regional é uma “oportunidade de arranque” para o 
Voluntariado Empresarial. Esta ferramenta de desenvolvimento organizacional e de 
equipa é geralmente limitada a actividades que possam ser realizadas por todos os 
colaboradores sem necessidade de formação. Por exemplo, actividades manuais 
simples podem ser aplicadas no restauro de estabelecimentos sociais. 
 
Entretanto, os “estágios sociais" têm-se afirmado como um instrumento de 
desenvolvimento de competências para quadros directivos em algumas das maiores 
empresas. Este colaboram com organizações como a "SeitenWechsel - learning in 
other living environments", onde os gestores trabalham, por exemplo, na assistência 
a toxicodependentes, pessoas com necessidades especiais ou doentes em 
instituições psiquiátricas  durante uma semana de trabalho. O objectivo é ajudar os 
gestores a melhorar suas competências sociais e capacidade de resolver conflitos e, 
no fundo, integrar estas experiências no quotidiano das empresas. Neste tipo de 
destacamentos, os colaboradores são dispensados do seu serviço durante vários 
meses com remuneração integral de forma a permitir-lhes realizar o seu trabalho em 
organizações sem fins lucrativos. Espera-se que o colaborador destacado use os 
seus conhecimentos de gestão em projectos que seriam impossíveis, na instituição 
sem fins lucrativos, sem este apoio pessoal.  
 
Ao procurarem ideias para o Voluntariado Empresarial, pode fazer mais sentido para 
as empresas recorrerem à experiência e contactos de organizações intermediárias 
na área da RSE: centros de voluntários ou de intervenção comunitária, redes locais 
especializadas e de âmbito nacional, e ainda fundações e empresas de consultoria 
corporativa podem ser parceiros valiosos para o aconselhamento, intermediação de 
contactos e execução do Voluntariado Empresarial. 
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Exercício 5.2. (aproximadamente 60 minutos) 
 
Peça aos participantes para formarem um centro comunitário num dos bairros da 
sua cidade, em grupos de 3 a 5 pessoas. O objectivo dos centros comunitários é 
convidar a entidade de gestão urbanística da sua cidade, responsável pela gestão 
da maior parte da habitação nos bairros escolhidos, para a realizar um "Dia do 
Respeito". 
 
Peça aos participantes para desenvolverem propostas para o "Dia do Respeito" da 
entidade de gestão urbanística num prazo de 30 a 45 minutos. No âmbito da 
sustentabilidade do projecto de cooperação entre o centro da comunidade e da 
sociedade de gestão urbanística, as equipas deverão apresentar um projecto de 
ideias para os próximos três anos. As equipas devem também escolher um nome 
para o seu centro comunitário. Após a fase de concepção, os centros comunitários 
serão apresentados perante os membros de um órgão da sociedade de gestão 
urbanística. 
 
Peça a um membro de cada equipa para "trocar de papéis", permitindo-lhe 
representar um elemento do órgão da sociedade de gestão urbanística. Para este 
efeito, devem ser usados os cargos do CEO, porta-voz para a imprensa, director de 
recursos humanos, fiscal de contas, etc. 
 
Serão dados 10 minutos a cada um dos centros comunitários para convencer o 
órgão da sociedade de gestão urbanística do valor da proposta de um "Dia do 
Respeito". 
 
 
Informações e recursos adicionais 
 
Mediator organisation "UPJ – Unternehmen: Partner der Jugend" (UPJ) e.V. 
 
http://www.upj-online.de 
 
SeitenWechsel® – Learning in other living environments 
 
http://www.seitenwechsel.de 
 
http://www.voluntariado.pt/  
 
http://pascal.iseg.utl.pt/~socius/publicacoes/wp/RSEeABCVoluntariadoEmpresarialS
OCIUS.pdf 
 
http://www.gentecomideias.com.pt/comunidade/Pages/voluntariadoempresarial.aspx 
 
http://www.montepio.pt/ePortal/v10/PT/jsp/montepio/ResponsabilidadeSocial/Volunta
riado.jsp 

http://www.upj-online.de/
http://www.seitenwechsel.de/
http://www.voluntariado.pt/
http://pascal.iseg.utl.pt/~socius/publicacoes/wp/RSEeABCVoluntariadoEmpresarialSOCIUS.pdf
http://pascal.iseg.utl.pt/~socius/publicacoes/wp/RSEeABCVoluntariadoEmpresarialSOCIUS.pdf
http://www.gentecomideias.com.pt/comunidade/Pages/voluntariadoempresarial.aspx


                                                                                                                                                                                                                    

                                  ,  
 

The project "InnoTrain CSR" is organized by GILDE GmbH and has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the 
views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 12/2010  

 

InnoTrain CSR 

www.csr-training.eu 

Áreas de intervenção da RSE 

5.3. RSE como parâmetro de mercado 

 
Resumo 

As empresas identificam e satisfazem as necessidades e exigências dos seus 
consumidores e clientes nos mercados de uma forma financeiramente 
lucrativa. Segundo a lógica de mercado, a crescente procura por parte dos 
agentes do mercado de critérios sociais, ambientais ou de saúde em produtos 
e serviços constitui o impulso económico base da Responsabilidade Social 
Empresarial (RSE), interligada com uma gestão de negócio orientada para os 
clientes.  

 
Objectivos de aprendizagem 
 

 Conhecer as exigências de RSE para os diferentes agentes do mercado e 
campos de aplicação no mercado 

 
 
Conteúdos de aprendizagem em RSE 
 
"Todo o empresário tem um supervisor – a saber, o mercado". Esta citação de uma 
fonte bem conhecida enfatiza o impulso que os mercados representam para a 
existência e o desenvolvimento de uma empresa, e os seus produtos e serviços. A 
emergência da Responsabilidade Social Empresarial (RSE) junto das empresas é 
acompanhada por novas correntes na percepção política que temos sobre os 
mercados. Por exemplo, a expressão “economia de mercado ecosocial” expressa 
um objectivo que incorpora a acção económica sustentável e a protecção do meio 
ambiente no conceito de economia de mercado. A expressão "New Deal verde” 
descreve da mesma forma um tipo de mercado. Refere a reorganização ecológica 
das sociedades industrializadas. No essencial, este conceito visa a criação de mais 
espaços de trabalho nas chamadas indústrias "verdes", de forma a estimular a 
economia e, ao mesmo tempo, reduzir as mudanças climáticas. 
 
A discussão sobre a RSE no âmbito do mercado de produtos e serviços, do mercado 
de trabalho e do mercado de acções tem ainda de incluir outros agentes de mercado 
(stakeholders) para além das empresas. Segundo uma lógica de mercado livre, a 
variedade de tópicos relacionados com RSE na economia aumenta à medida que os 
agentes do mercado começam a exigir não só produtos e serviços mais 
sustentáveis, como alargam essa exigência à própria gestão das empresas. A 
citação acima mencionada indica-nos que as atitudes, no sentido de uma maior 
sustentabilidade, culminando em acções de natureza contratual (em especial as 
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decisões relativas a compras) por parte de consumidores e clientes empresariais, 
são de facto os "supervisores de RSE" de cada empresa. 
 

As seguintes questões centram o debate à volta do tema RSE, perspectivando o 
mercado como área de intervenção: 
 

 Comportamento do Consumidor e atitudes em relação à sustentabilidade de 
marcas, produtos e serviços: Até que ponto estão os clientes e os 
consumidores informados sobre a RSE da empresa, e até que ponto a 
empresa está informada sobre as expectativas dos clientes? Podem ser 
desenvolvidos novos segmentos de clientes através da RSE, e aproveitadas 
novas tendências, como o “consumo sustentável”? Os consumidores estão 
dispostos a pagar mais, se necessário, por produtos fabricados de forma 
responsável? 
 

 Relações com parceiros comerciais e colaboradores: Que postura quanto à 
RSE esperam os parceiros comerciais e os colaboradores (presentes ou 
futuros) da empresa? As oportunidades trazidas pela RSE poderão ser 
aplicadas na cadeia de fornecimento ou na adjudicação de contratos 
públicos? A empresa participa em redes de parceiros envolvidos no 
desenvolvimento da SER, no sector? Como pode a RSE melhorar a imagem 
da empresa como entidade empregadora? 
 

 Políticas de produtos e serviços: O conceito de RSE está integrado nas fases 
de desenvolvimento inicial de produtos e serviços da empresa, e está 
presente ao longo da cadeia de valor até às fases finais de consumo e 
eliminação (cradle-to-grave)? Por exemplo, é garantida a acessibilidade a 
produtos, serviços ou ofertas a pessoas com deficiências motoras (soluções 
de “design para todos")? 

 

 Marketing Responsável: As promessas e ofertas de campanhas a clientes são 
cumpridas? Os consumidores estão informados sobre riscos potenciais em 
matéria de segurança? É promovido e divulgado o manuseamento 
responsável dos produtos da empresa? 

 

 Marketing de causas: É possível aumentar as vendas a partir de “Boas 
acções”, por exemplo, distribuindo parte das receitas para projectos sociais ou 
ecológicos?  

 

 Rótulos sociais e ecológicos: Que oportunidades podem surgir no mercado 
com a associação de produtos e serviços a selos e rótulos de qualidade?  

 

 Normas, prémios e distinções: De que forma pode a empresa concorrer, gerir 
a sua qualidade e imagem, e obter vantagens no mercado a partir dos 
prémios e distinções existentes na área da RSE? 
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Informações e recursos adicionais 
 
http://en.wikipedia.org/wiki/Business_ethics   
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2001/com2001_0366en01.pdf  
 
  

http://en.wikipedia.org/wiki/Business_ethics
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2001/com2001_0366en01.pdf
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Áreas de intervenção da RSE 

5.4. RSE em estruturas locais – na perspectiva das empresas 

 
Resumo 

A Responsabilidade Social Empresarial (RSE) em estruturas comunitárias 
descreve as empresas como agentes numa comunidade com a 
responsabilidade social de um “Cidadão Empresarial”, em virtude das 
circunstâncias de localização geográfica da empresa. Para além de uma 
política de donativos e patrocínios, as empresas têm um papel activo nas 
estruturas locais, e podem contribuir para solucionar problemas específicos – 
muitos dos quais exigindo sobretudo recursos e competências não-
financeiros. Em especial no que diz respeito a parcerias estratégicas entre 
empresas e stakeholders locais, a RSE em estruturas locais, está ligada ao 
desafio e oportunidade de motivar as forças locais na elaboração de acções 
conjuntas destinadas a resolver problemas no terreno. 

 
Objectivos de aprendizagem 
 

 Reconhecer motivações e áreas de intervenção para a participação da 
empresa na sua comunidade, e ser capaz de o justificar 

 
 
Conteúdos de aprendizagem em RSE 
 
As imediações da sede da empresa representam o ponto de partida para a 
Responsabilidade Social Empresarial (RSE) nas estruturas locais. O domínio de 
RSE das acções sobre estruturas locais inclui todas as oportunidades de 
participação da empresa como "Cidadão Empresarial" na comunidade, e é usada 
frequentemente como sinónimo de Cidadania Empresarial na teoria e na prática. 
Praticamente todas as empresas estão familiarizadas com donativos e patrocínios, 
que se tornaram as áreas de intervenção tradicionais no apoio a iniciativas e 
organizações locais sem fins lucrativos, para além da mera actividade de negócio da 
empresa. As empresas podem, contudo investir recursos não-financeiros em 
estruturas locais, libertando, por exemplo, colaboradores do seu trabalho para 
desenvolver ou apoiar projectos caritativos que se relacionem com a sua área de 
competência. Na RSE em estruturas locais, a empresa procura vantagens e 
oportunidades de negócio mas, ao mesmo tempo, está a exercer um impacto 
positivo sobre as populações e a desenvolver a região envolvente. 

Por norma, muitas das pequenas e médias empresas têm já esta consciência de 
que, ao dependem da sua área envolvente em muitos aspectos, esta deve 
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permanecer funcional e habitável. Só num meio ambiente preservado se torna 
possível estabelecer relações sólidas e sustentáveis com clientes e fornecedores, e 
garantir um local de residência agradável para os trabalhadores mais qualificados. 
Em particular, as pequenas empresas de sectores como o retalho, os serviços, a 
gastronomia ou a cultura e o lazer podem assumir um papel importante em estrutura 
locais baseadas unicamente na sua existência, através de uma aposta nas infra-
estruturas locais e numa boa qualidade de vida ao nível comunitário. As empresas 
têm ainda uma responsabilidade social global através da criação de postos de 
trabalho. Assim como a RSE é um factor de imagem relevante e uma ferramenta de 
relações públicas e comunicação para os grandes grupos empresariais, as boas 
relações e uma boa reputação ao nível local são também factores cruciais para a 
sustentabilidade das pequenas e médias empresas. 

A RSE com um foco estratégico e de longo prazo nas estruturas locais deve-se 
nortear para os problemas comunitários e levar em conta as competências 
correspondentes de uma ou várias empresas. Este tipo de actividades de RSE visam 
contribuir para uma melhoria dos problemas sociais existentes e garantir um futuro 
sustentável para a comunidade, assente na participação e know-how das empresas. 
Desta forma, as empresas, independentemente do seu tamanho e sector, podem 
envolver-se directamente na criação de oportunidades locais para desempregados, 
no apoio à integração efectiva de pessoas com antecedentes migratórios, no reforço 
da solidariedade social, na melhoria das perspectivas de futuro para os jovens ou na 
superação de obstáculos e lacunas relativos à educação e qualificação. 
 
A tendência para centrarmos as actividades de RSE nas estruturas das respectivas 
comunidades e para abordar, especificamente, a situação local está também a 
crescer entre as empresas que possuem várias localizações no mercado doméstico 
ou no exterior. Para as empresas, contribuir para a melhoria do ambiente 
económico, social e empresarial dos locais em que se encontram sediadas torna-se 
cada vez mais um investimento económico necessário. 
 
Os benefícios económicos gerados a partir de investimentos como a RSE nas 
estruturas da comunidade dependem, por um lado, da natureza e âmbito dos 
projectos de cada empresa, e por outro, da sua selecção de parceiros de 
cooperação social. O destacamento de colaboradores para projectos de 
beneficência social, por exemplo, pode melhorar competências como a 
comunicação, o trabalho em equipa, a orientação para resultados, a independência, 
a criatividade, e ainda as competências sociais e de gestão. Ao mesmo tempo, a 
identificação dos colaboradores com a empresa e a retenção de quadros 
qualificados podem sair reforçadas. Um maior envolvimento da empresa na 
cooperação com escolas ou universidades pode abrir novos canais de acesso e 
recrutamento de estagiários e jovens licenciados. A RSE nas estruturas locais pode 
trazer vantagens em termos de comunicação corporativa e de marketing, 
promovendo o nome, a imagem e o recolhimento público da empresa, e trazer novos 
grupos de clientes. Por fim, as empresas que estão activamente envolvidas no 



                                                                                                                                                                                                                    

                                  ,  
 

The project "InnoTrain CSR" is organized by GILDE GmbH and has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the 
views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 12/2010  

 

InnoTrain CSR 

www.csr-training.eu 

desenvolvimento social da sua comunidade tornam-se mais capazes de reconhecer 
atempadamente novas tendências e oportunidades de negócios no início.  
 
 
Informações e recursos adicionais 
 

Iniciativa do Governo Federal Alemão "Unternehmen: Partner der Jugend“ (UPJ) e.V. 
 
A UPJ é uma rede de empresas e organizações intermediárias envolvidas em 
projectos sociais e de beneficência na Alemanha. Esta rede centra-se na resolução 
de problemas sociais através da criação de sinergias entre empresas, organizações 
de caridade e serviços públicos.  
 
http://www.upj.de 
 
www.rsopt.com/  
 
 
  

http://www.upj.de/
http://www.rsopt.com/
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Áreas de intervenção da RSE 

5.5. RSE em estruturas locais – na perspectiva da comunidade 

 
Resumo 

As comunidades fazem a ponte entre as empresas comerciais e o sector sem 
fins lucrativos. Aquelas podem, desta forma, ter um papel activo no 
desenvolvimento da Responsabilidade Social Empresarial (RSE) nas 
estruturas locais. Muitas das medidas possíveis para promover a RSE por 
parte das administrações locais não exigem recursos financeiros adicionais, 
para além do know-how e tempo de trabalho. Com o objectivo de aumentar a 
atractividade da sua região ou cidade, as comunidades e as empresas estão a 
agir em conjunto com outros stakeholders nas estruturas locais da 
comunidade. 

 
Objectivos de aprendizagem 
 

 Reconhecer motivações e áreas de intervenção e cooperação usadas pelas 
estruturas locais para promover a participação social das empresas da região 

 
 
Conteúdos de aprendizagem em RSE 
 
Há hoje um número cada vez maior de comunidades locais a reconhecer e a 
promover a participação cívica como uma oportunidade de solidariedade e de 
desenvolvimento sustentável entre as populações de uma dada região ou localidade. 
Estas comunidades estão a usar iniciativas e acções de marketing localizadas para 
aumentar a qualidade de vida dos moradores e, ao mesmo tempo, promover a 
economia e o turismo locais. Cidades e comunidades mais humanas e agradáveis 
chamam também novos visitantes e moradores. Além do mais, uma elevada 
atractividade de uma localidade aumenta as suas hipóteses para obter receitas 
provenientes de impostos municipais sobre empresas e para criar de novos postos 
de trabalho com o estabelecimento de novas empresas e instalações. Em caso de 
uma necessidade posterior de atrair especialistas para trabalharem nas empresas, a 
questão sobre a qualidade de vida nas imediações do local de trabalho assume hoje 
em dia uma importância decisiva. 
 
A participação social dos residentes na sua comunidade está cada vez mais 
relacionada com a questão da “Cidadania Empresarial”. São ainda raras e 
relativamente novas as iniciativas por parte das cidades e das comunidades 
destinadas especificamente a envolver as empresas e seus colaboradores a 
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contribuírem de forma activa na definição das estruturas e dos serviços locais e na 
consolidação da economia local como parte integrante da comunidade envolvente. 
 
As comunidades locais podem promover a RSE a diversos níveis, especialmente na 
integração de pequenas empresas, que têm por regra uma maior dificuldade em 
elaborar e implementar uma estratégia de RSE devido às suas limitações de tempo, 
recursos humanos e financeiros. As alternativas para promover a RSE junto das 
comunidades locais que destacamos abaixo são combináveis entre si: 
 
As comunidades locais reconhecem e apoiam a participação das empresas 
Ao reconhecer publicamente o envolvimento das empresas, as comunidades locais 
começam por um ponto onde a participação cívica está já a ser praticada pelas 
empresas locais. As estruturas locais podem oferecer um prémio (simbólico), o 
envolvimento das empresas ou chamar a atenção para exemplos de boas práticas 
de empresas locais, na internet ou em folhetos promocionais. Estes casos de 
relações públicas comunitárias a incentivar a participação das empresas no terreno, 
podem chegar a um elevado número de empresas e residentes e são úteis para 
motivar outras empresas a fazerem o mesmo. Além disto, podem ainda ser 
realizados acções localizadas tendo em vista a modernização e a profissionalização 
das empresas existentes, num esquema de benefício mútuo. Assim, no âmbito de 
iniciativas públicas como a participação de Câmaras de Indústria e Comércio, 
empresas em fase de prospecção de negócio podem obter dicas práticas sobre a 
aplicação de RSE em ligação com as estruturas locais. 
 
As comunidades locais promovem parcerias entre instituições sem fins lucrativos e 
empresas 
As formas de comunicação e de postura empreendedora podem variar entre as 
empresas comerciais e as organizações sem fins lucrativos. Ambos os lados têm 
normalmente dificuldade em encontrar o parceiro adequado para a participação nas 
estruturas locais. As comunidades locais são um interface entre organizações 
comerciais e organizações sem fins lucrativos, a nível local, podendo promover 
parcerias para a RSE nas estruturas locais através da facilitação de reuniões e de 
plataformas mediadoras para potenciais parcerias. Na Alemanha, ocorrem diversos 
"dias de RSE", periódicos e de âmbito local, que estão progressivamente a ser 
generalizados pelo nome "Área de Mercado - Bom Negócio". As comunidades locais 
podem ainda promover organizações intermediárias – que tanto atraem como 
fornecem consultoria a empresas e a organizações sem fins lucrativos – e criar 
ofertas de qualificação para ambas as partes de forma a facilitar a compreensão 
mútua e a colaboração produtiva entre as instituições. 

 
As comunidades locais lançam parcerias para resolução de problemas estratégicos  
O reconhecimento, promoção e mediação da RSE junto das estruturas locais pode 
servir de base para a comunidade encaminhar as empresas para programas 
próprios de desenvolvimento comunitário e resolução de problemas. O formato 
destes programas pode variar, desde a mesa-redonda ao workshop estratégico, 
onde representantes políticos locais, cidadãos, organizações sem fins lucrativos e 
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"Cidadãos Empresariais" se reúnem para identificar os principais problemas da 
estrutura local e desenvolver em conjunto ideias construtivas e orientadas para a 
acção. Isso permite às comunidades inovadoras fomentar a integração das práticas 
de RSE das empresas locais num guia orientador ou numa carta de princípios, que 
servirão para projectar a estratégia de sustentabilidade da comunidade e as suas 
metas futuras. 
 
 
Informações e recursos adicionais 
 

Fundação  "Mitarbeit" – Wegweiser Bürgergesellschaft 
 
http://www.wegweiser-buergerschaft.de  
 

VIS a VIS Agentur für Kommunikation GmbH 

http://www.visavis-agentur.de 
 
www.rsopt.com/  
  

http://www.wegweiser-buergerschaft.de/
http://www.visavis-agentur.de/
http://www.rsopt.com/
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Áreas de intervenção da RSE 

5.6. RSE e sustentabilidade no discurso sobre inovação 

 
Resumo 

A inovação sustentável descreve a aplicação de inovações que contribuam 
para a conservação de bens essenciais naturais e possam ser transmitidos 
como atitudes de consumo e de negócio no longo prazo e a uma escala global. 

 
Objectivos de aprendizagem 
 

 Destacar o potencial da inovação através da RSE e da sustentabilidade num 
discurso crítico 

 
 
Conteúdos de aprendizagem em RSE 
 
Tradicionalmente, a percepção que temos da inovação baseia-se na evolução 
tecnológica. A gestão da RSE acrescenta a esta percepção factores éticos, sociais e 
ecológicos. Ao faze-lo, as exigências necessárias a um foco na RSE e na 
sustentabilidade têm um significado diferente da inovação de produtos, processos e 
serviços. Os elementos de RSE e sustentabilidade aprofundam a ideia de inovação, 
identificando questões e mudanças essenciais que podem escapar a uma empresa 
na sua rotina diária. No entanto, esses mesmos elementos podem limitar a margem 
de manobra do desenvolvimento em inovação. Isto acontece, por exemplo, quanto 
são contraditórios com os critérios de selecção puramente económicos, tais como a 
viabilidade técnica, a viabilidade económica e aceitação por parte do mercado. 
 
Ao monitorizar temas e tendências e analisar expectativas e exigências de diálogo 
entre os stakeholders, a gestão da RSE pode aumentar a capacidade de inovação 
de uma empresa se funcionar como um canal de interligação com a sociedade. Isto 
porque as empresas capazes de detectar mudanças estruturais nas condições, 
exigências e expectativas do mercado antes dos outros, de lidar com estas 
tendências e de realinhar a sua estratégia, mais facilmente conseguem garantir uma 
vantagem competitiva sustentada, desenvolver novos mercados e segmentos de 
clientes. As inovações voltadas para a sustentabilidade poderão reforçar a 
viabilidade futura das empresas se a gestão da RSE conseguir trazer para a agenda 
da empresa processos de mudança e megatendências irreversíveis, como é o caso 
das alterações climatéricas, escassez de recursos ou alterações demográficas. 
 
Não obstante, os factores de RSE representam de facto uma condição necessária 
embora nem sempre suficiente para a preservação dos meios de subsistência no 
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desenvolvimento de inovações sustentáveis. O exemplo da generalização do uso de 
computadores entre 1988 e 1998 ajuda-nos a enquadrar o actual aumento da 
poluição ambiental: contrariamente ao que era esperado por todos, o advento dos 
computadores não acabou com o uso do papel nos escritórios das empresas. 
Segundo um estudo realizado sobre este tem, realizado pelo Instituto Fraunhofer, o 
consumo mundial per capita de papel para impressão e escrita aumentou em quase 
25% no período mencionado. 
 
Por outras palavras, o desenvolvimento da inovação orientada para a 
sustentabilidade requer paralelamente a respectiva integração do comportamento de 
quem a vai utilizar, devendo ser considerados os potenciais riscos. Aplica-se para as 
inovações em sustentabilidade o mesmo princípio que nas inovações em geral: a 
sua sustentabilidade só pode ser comprovada retrospectivamente. Definir uma 
inovação como sustentável é, em última análise, o resultado de um processo de 
avaliação social. 
 
 
Informações e recursos adicionais 
 

Fraunhofer Institut Arbeitswissenschaft und Organisation 
 
Projecto de investigação “nova-net” 
 
http://www.nova-net.de 
 
 
Foheto "Innovation durch CSR – Die Zukunft nachhaltig gestalten" (2009) 
 
Ministério Federal do Meio Ambiente, Conservação da Natureza e Segurança 
Nuclear 
 
http://www.bmu.de 

http://www.bcsdportugal.org/inovacao/104.htm  

http://www.cotecportugal.pt/ 

http://www.cotecportugal.pt/?option=com_content&task=blogcategory&id=63&Itemid

=95 

http://www.gpeari.mctes.pt/archive/doc/20090511_isabel_caetano.pdf  

 
  

http://www.nova-net.de/
http://www.bmu.de/
http://www.gpeari.mctes.pt/archive/doc/20090511_isabel_caetano.pdf
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Áreas de intervenção da RSE 

5.7. RSE na gestão de risco  

 
Resumo 
 
Relativamente independente do tamanho e da actividade da empresa, a 
disponibilização digital da informação traz mais do que nunca as empresas 
para o centro das atenções dos stakeholders e do público em geral. As 
empresas que combinam a sua Responsabilidade Social Empresarial (RSE) 
com um diálogo regular com os stakeholders são mais capazes de identificar 
atempadamente as necessidades legítimas destes intervenientes no seu 
negócio e retirar daí estratégias de acção. A gestão de risco orientada para a 
RSE pode constituir um sistema de alerta sobre riscos e incertezas 
estratégicos para a empresa, salvaguardando os seus resultados e futuro. 
 
 
Objectivos de aprendizagem 
 

 Conhecer os factores de gestão de risco e identificar uma possível correlação 
directa com a gestão da RSE 

 
 
Conteúdos de aprendizagem em RSE 

Os riscos são um imperativo de base para as decisões de negócio. Expandir a 
actividade económica e uma rede de negócios à escala global exige uma 
reavaliação de riscos no longo prazo. Hoje em dia, os riscos não significam apenas 
eventuais acontecimentos desfavoráveis que podem ser minorados por via do 
controlo de operações ou dos seguros. De facto, o termo risco tornou-se um 
indicador de incerteza das previsões, planeamento e investimentos. Isto torna 
necessária uma reorientação estratégica da gestão de risco que inclui as suas 
funções, metodologias e processos. 

A gestão de riscos não depende apenas da dimensão ou sector da empresa. Uma 
análise de risco engloba uma multiplicidade de factores internos e externos tanto 
para grandes como para pequenas e médias empresas. Entre outras coisas, os 
riscos estratégicos estão relacionados com participações, produtos, investimentos ou 
a avaliação dos mercados e localizações. Os riscos operacionais afectam, por 
exemplo, a produtividade, estrangulamentos ou excessos na capacidade produtiva, 
garantíeis, riscos de responsabilidade ou investimentos omitidos. Outros factores 
incluem riscos financeiros, riscos regulatórios, riscos de pessoal, riscos de 
processamento de dados ou mesmo riscos políticos e sociais. Além disto, as 
empresas podem ainda desenvolver crises internas duradouras devido ao adiamento 
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constante de problemas. A sua origem no interior da empresa é considerada como o 
risco inicial. 
 
Uma gestão eficaz de RSE amplia de forma sustentada a perspectiva de observação 
e o raio de acção de uma empresa. Com uma política de RSE no terreno, o objectivo 
da análise e do diálogo com stakeholders é intervir rapidamente nas áreas críticas e 
respectivos grupos-alvo. Não obstante, a desculpa mais utilizada pelas empresas 
continua a ser a de que “as crises não se podem planear”, denotando um diálogo 
pobre com os stakeholders e a falta de preparação para possíveis riscos e cenários 
de crise. 
 

Acidentes, falhas internas, defeitos de produtos, escândalos, conduta imprópria por 
parte da administração ou colaboradores, e ainda conflitos com políticos e 
stakeholders podem fazer disparar crises não previstas nas empresas. Em especial, 
qualquer questão que acarrete danos para a vida humana acirra naturalmente a 
hostilidade dos meios de comunicação social. As anomalias ou o cancelamento de 
produtos desencadeiam por vezes crises surpreendentes. Nestes casos, uma 
resposta imediata e profissional ao nível da gestão de risco da empresa torna-se 
obrigatória para que os danos sejam tanto quanto possível controlados. 
 
Contudo, registam-se regularmente casos onde não são tanto os eventos em si, mas 
antes o deficit na sua comunicação que provocam as notícias negativas, com 
consequências profundas para a imagem ou para a cotação bolsista das respectivas 
empresas. As empresas que mantêm já um diálogo activo com os stakeholders 
através da RSE devem-se equipar adequadamente contra possíveis problemas de 
comunicação, em especial no actual momento de crise. Com efeito, as crises exigem 
que todos os agentes estejam ao mesmo nível em termos de informação e 
conhecimento, e que os meios de comunicação social e stakeholders recebam uma 
informação clara, verdadeira, alargada e eficaz. Durante e após a superação de uma 
crise, uma política de comunicação e informação aberta e profissional aplicada na 
gestão de RSE pode contribuir significativamente para a credibilidade e confiança 
dos responsáveis e intervenientes em todos os níveis da empresa. 
 
 
Exercício 5.7. (aproximadamente 30 minutos) 
 
Apresente um caso recente aos participantes (retirado, por exemplo, de um 
comunicado de imprensa) no qual uma empresa tenha entrado em crise depois de 
um acidente, falha interna ou anomalia de produtos.   
 
Discuta e avalie em primeiro lugar a política de comunicação de uma empresa com 
os participantes. Numa discussão posterior, defina os stakeholders fundamentais 
para a comunicação da empresa no contexto da crise, estabelecendo uma ordem de 
prioridades. Quais são as exigências para empresa no caso em questão, numa 
perspectiva de RSE? Quais as oportunidades e riscos derivados de uma política 
aberta de comunicação no caso em questão? 
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Informações e recursos adicionais 
 
”Advisory – Risikomanagement. Von der Gesetzeserfüllung zum strategischen 
Steuerungsinstrument“ (Berlin 2008) 
 
KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft Aktiengesellschaft Auditing company 
 
http://www.kpmg.de 
 
 
“Krisenkommunikation – Leitfaden für Behörden und Unternehmen“ (Berlin 2008)“ 
 
Ministério Federal Alemão dos Assuntos Internos 
 
http://www.bmi.bund.de 
 
“Risikomanagement – Checkliste in KMU-Unternehmen“ 
 
Câmara do Comércio e Indústria de Ulm  
 
http://www.ulm.ihk.de 
 
http://en.wikipedia.org/wiki/Risk_management  
 
http://www.bcsdportugal.org/ 
 
  

http://www.kpmg.de/
http://www.bmi.bund.de/
http://www.ulm.ihk.de/
http://en.wikipedia.org/wiki/Risk_management
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Áreas de intervenção da RSE 

5.8. RSE e cooperação para o desenvolvimento   

 
Resumo 

As empresas podem estar associadas economicamente a países recentemente 
industrializados ou em desenvolvimento de diferentes maneiras. Em primeiro 
lugar, é a estes que vão muitas vezes buscar matérias-primas e produtos para 
a sua cadeia de valor. Podem exportar ou investir localmente nestes países. 
Em alguns casos, as empresas usam o seu poderio financeiro às custas da 
população local. Outras empresas preferem contribuir com doações ou know-
how para os seus países de acolhimento, promover o desenvolvimento 
sustentável e defender a aplicação de normas mínimas de sustentabilidade. 
Com base numa reciprocidade e interligação de objectivos, as empresas 
orientadas para a Responsabilidade Social Empresarial (RSE) são parceiros 
valiosos na cooperação para o desenvolvimento. 

 
Objectivos de aprendizagem 
 

 Conhecer a RSE no âmbito dos países recém-industrializados ou em vias de 
desenvolvimento 

 
 
Conteúdos de aprendizagem em RSE 
 
Na União Europeia, a RSE é entendida como um compromisso voluntário para além 
das disposições legais. Existem, no entanto, numerosos países fora da OCDE 
(Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, representada na 
sua maioria por países ocidentais industrializados) regulados de forma inadequada 
ou em que as leis vigentes não são aplicadas. Muitos países em vias de 
desenvolvimento e recém-industrializados caracterizam-se por uma sistemas de 
monitorização e intervenção governamental deficientes ou praticamente inexistentes. 
Um entendimento da RSE semelhante ao dos países industrializados raramente 
pode ser adoptado nestas regiões. 
 
Hoje em dia, alguns dos países em desenvolvimento apresentam já uma legislação 
labora e ambiental moderna. Contudo, a prática normal das empresas mostra muitas 
vezes uma imagem completamente distinta: verifica-se que em muitas indústrias e 
sectores, a maioria dos agentes no mercado não cumpre os mínimos legais. Neste 
contexto difícil e competitivo, uma empresa pode já estar a agir com 
responsabilidade se não estiver envolvida em qualquer violação da lei. Portanto, há 
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diversos casos de empresas que, designando algumas das suas actividades como 
de RSE, não estão mais que a cumprir as normas legais num sentido restrito. 
 

Os países em desenvolvimento estão particularmente dependentes das economias 
ocidentais, por várias razões: têm de competir por investimentos e capital 
estrangeiro, tecnologias de produção, inovação, investigação e espaços de trabalho 
com outras regiões em desenvolvimento. Isto aumenta a influência doméstica das 
empresas e garante oportunidades e perspectivas de desenvolvimento sustentável, 
desde que a acepção de RSE mantenha o poder e a responsabilidade como duas 
faces da mesma moeda. 
 

Alguns grupos de empresas multinacionais, com orçamentos superiores ao produto 
interno bruto de muitos países em desenvolvimento, exercem também uma pressão 
significativa sobre os Estados para abolir a regulamentação social e ecológica, ou 
abster-se de forma oportunista na aplicação das normas existentes. Com a sua força 
no mercado, as empresas podem “apertar” os requisitos legais ou forçar a criação 
das chamadas "zonas especiais de produção”, que geram excepções legais dentro 
de um país. Nestas zonas, são geralmente as leis de trabalho e as regras ambientais 
as primeiras a ser ignoradas, isto em situações onde estas multinacionais já estão 
em grande parte isentas do pagamento de impostos. Resistir a esta pressão 
económica acarreta o risco de fuga do capital e da produção para outras regiões. O 
provérbio que se segue é comum em muitos países em desenvolvimento: "Só há 
uma coisa pior do que ser invadido pelas multinacionais – não ser invadido por elas." 
 
Se os países em vias de desenvolvimento querem exportar devido a uma 
abundância de recursos, por regra, apenas uma pequena minoria beneficia desta 
receita. No entanto, os produtos locais tornam-se menos competitivos devido ao 
valor da moeda, corrupção associada, conflitos militares ou guerras civis, impedindo 
muitas vezes o desenvolvimento democrático e social. Por outro lado, o excesso de 
exportações de países industrializados, com preços parcialmente subsidiados 
através de dumping, prejudica significativamente os mercados locais dos países em 
vias de desenvolvimento. Vejamos um exemplo: os peitos de frango são vendidos 
maioritariamente na UE. As restantes partes do frango que não se vendem com 
margem suficiente são exportadas para África. Assim se destroem sectores 
regionais de produção de frango, como é o caso dos Camarões, onde os 
agricultores locais não têm capacidade para se bater com os preços mais baixos 
deste tipo de produtos de importação que rentabilizam os “restos”. 
 
Para as empresas comprometidas com a RSE nos países industrializados, torna-se 
crucial desenvolver um entendimento deste conceito ao longo de toda a sua cadeia 
de valor, especialmente na sua relação com os países em vias de desenvolvimento 
ou recém-industrializados, alicerçando a sua estratégia regional numa análise 
rigorosa da situação no terreno. Se isto não ocorrer, poderá generalizar-se uma 
impressão errada nestes países, a de que o cumprimento de padrões sociais 
mínimos é essencialmente um acto voluntário. Em especial, as pequenas e médias 
empresas nos países em vias de desenvolvimento e recém-industrializados vêm na 
RSE uma oportunidade para alcançar as normas e os requisitos legais. Assim, as 
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empresas e os governos dos países recentemente industrializados estão a 
desenvolver um interesse cada vez maior na RSE. Mais e mais empresas percebem 
que a gestão empresarial responsável pode ser crucial no acesso a mercados nos 
países industrializados. Por sua vez, os governos apercebem-se que a RSE facilita a 
aplicação das leis de trabalho e ambiente. Em consequência, há hoje muitas opções 
para as empresas activas em RSE que queiram apoiar a cooperação para o 
desenvolvimento: na introdução de normas sociais e ecológicas junto dos mercados 
de fornecedores, na eficiência energética e de recursos ou na modernização dos 
sistemas de formação profissional. Isto pode também ser realizado através de 
alianças estratégicas para o desenvolvimento sustentável, se a cooperação para o 
desenvolvimento – na maioria dos casos, com várias empresas ou associações e 
muitas vezes em vários países em desenvolvimento – combater paralelamente 
problemas sociais complexos. Por exemplo, introduzir padrões ecológicos e sociais 
mínimos no cultivo do café em África ou na América Latina, ou fomentar e possibilitar 
os microsseguros entre as populações mais pobres na Ásia. 
 
A RSE nos países em vias de desenvolvimento e recém-industrializados coincide 
com os objectivos das empresas orientadas para RSE, que colocam em primeiro 
plano as actividades económicas sustentáveis, e das organizações que estão intervir 
no terreno um desenvolvimento económico mais justo. 
 
 
Informações e recursos adicionais 
 

Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH 
 
Folheto "Corporate Social Responsibility und Entwicklungszusammenarbeit" (2010) 
 
Ficha técnica “CSR and Development Cooperation” (em inglês) 
 
http://www.gtz.de/de/dokumente/gtz2010-en-csr-factsheet1.pdf 
 
http://www.gtz.de 
 
Germanwatch e.V. 
 
Brochure "Kritik und Zusammenarbeit – Eine NRO-Strategie zum Umgang mit 
Unternehmen in der Nord-Süd-Politik" (2005) 
 
http://www.germanwatch.org 
 
http://www.opis.org.pt/seccao04_comocolaborar.html 
 
www.oikos.pt  
 
www.ecclesia.pt/leigos/  

http://www.gtz.de/de/dokumente/gtz2010-en-csr-factsheet1.pdf
http://www.gtz.de/
http://www.germanwatch.org/
http://www.opis.org.pt/seccao04_comocolaborar.html
http://www.oikos.pt/
http://www.ecclesia.pt/leigos/
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Áreas de intervenção da RSE 

5.9. RSE e as Parcerias Público-Privadas 

 
Resumo 

O objectivo das Parcerias Público-Privadas (PPP) é realizar projectos públicos 
de forma mais eficiente do que no passado através de uma colaboração de 
longo prazo entre as autoridades públicas e o sector privado. No Reino Unido, 
as PPP são também chamados de Iniciativas de Finanças Públicas. As PPP 
são utilizadas para realizar projectos de infra-estruturas públicas, por exemplo, 
em áreas como os assuntos sociais, tráfego, fornecimento e gestão de 
resíduos, TI e segurança. Enquanto contratos públicos, as PPP são geralmente 
sujeitas ao regime legal que regula os contratos públicos. Desde que as 
directivas da UE para os contratos públicos entraram em vigor, foi possível 
integrar os aspectos sociais e ecológicos na atribuição dos contratos. Desta 
forma, o procedimento de adjudicação deve dar um impulso no sentido do 
reforço da Responsabilidade Social Empresarial (RSE) junto do poder político. 

 
Objectivos de aprendizagem 
 

 Conhecer as vantagens e pontos críticos das PPP e explicar o seu papel no 
âmbito da RSE 

 
 
Conteúdos de aprendizagem em RSE 
 
O seguinte modelo de Parcerias Público-Privadas (PPP) é actualmente o mais 
comum: o estado concede uma licença para a concepção, construção, 
financiamento, gestão e manutenção de uma infra-estrutura negócio ou serviço a um 
consórcio privado de empresas. No pressuposto de que as finanças públicas serão 
aliviadas, estabelece-se um contrato a estabelecer que serão utilizados recursos 
privados no financiamento do projecto, sendo o respectivo risco transferido para o 
parceiro privado. Esta abordagem tenta ainda aproveitar vantagens potenciais nas 
empresas do sector privado. Por exemplo, as PPP podem induzir um aumento da 
eficiência no processo, com a aplicação de tecnologias modernas e de experiência 
de gestão, bem como uma maior orientação para o cliente/utilizador. O sector 
público pode evitar problemas penais e civis, ao transferir responsabilidades 
significativas sobre a execução projecto ao parceiro privado. Por sua vez, os 
privados esperam assumir um projecto de execução segura e livre de risco, 
salvaguardando a longo prazo os interesses dos stakeholders. 
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No entanto, a PPP tem sido alvo de críticas crescentes por parte das organizações 
não-governamentais, dos sindicatos, dos políticos e do pequeno comércio. As 
razões apontadas incluem a crise do sector bancário, as reticências cada vez 
maiores em relação à privatização e uma renovada "fé no estado". As acusações 
dos críticos vão desde a pouca transparência nos procedimentos, as dúvidas sobre a 
eficácia económica, à incompatibilidade dos modelos de PPP com o universo das 
médias empresas e à criação de postos de trabalho precários. Além disso, os 
críticos temem que as autoridades públicas estejam a "vender" os serviços que 
pertencem ao domínio público, dados pessoais e os direitos básicos de vida, saúde 
e educação. 
 
Efectivamente, os contratos de PPP celebrados entre as autoridades e os parceiros 
do sector privado estão sujeitos a sigilo. Ou seja, os investidores e agentes 
financeiros podem ser mantidos em anonimato em situações de possível subversão 
da lei e de regimes jurídicos duvidosos. Neste caso, as autoridades públicas correm 
o risco de assumirem obrigações de longo prazo sem um controlo democrático 
adequado sobre operações orçamentais e ganhos de eficiência interna por parte de 
cidadãos e deputados. 
 

Sobre os prós e os contras das PPP, é pelo menos seguro afirmar que direitos 
soberanos do estado são transferidos para investidores privados no longo prazo. É 
particularmente este carácter de longo prazo da relação contratual que justifica uma 
orientação forte de RSE dos parceiros adjudicados, levando em linha de conta os 
requisitos de sustentabilidade da PPP. Os governos e as comunidades que utilizam 
as PPP têm uma responsabilidade especial perante à população quanto à selecção 
de candidatos adequados e na definição dos critérios de adjudicação e 
contratualização. Os critérios de RSE na área das PPP podem constituir uma etapa 
de desenvolvimento construtiva e estratégica para o poder público, mas também 
para as empresas envolvidas na defesa de regras justas e claras de negócio – em 
suma, na RSE. 
 
 
Informações e recursos adicionais 
 
Ministério Federal Alemão dos Assuntos Internos – Grupo de projecto “BUND online” 
 
http://www.bmi.bund.de 
 
A plataforma de PPP da Associação Industrial de Construção Civil da Alemanha 
 
http://www.ppp-plattform.de 
 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Parceria_p%C3%BAblico-privada  
 
http://www.responsabilidadesocial.com/article/article_view.php?id=273 
 

http://www.bmi.bund.de/
http://www.ppp-plattform.de/
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Áreas de intervenção da RSE 

5.10.  Dilema Ético: RSE numa situação de mercado  

 
Resumo 

Um dilema ético descreve um cenário de decisão exigindo várias acções 
simultâneas que são, contudo, mutuamente exclusivas. O cumprimento de 
uma acção considerada correcta implica ao mesmo tempo uma ou mais 
violações do que é considerado certo. Os dilemas éticos podem também 
incidir sobre a RSE de uma empresa quando, por exemplo, os diferentes 
interesses dos vários stakeholders da empresa colidem entre si. 

 
Objectivos de aprendizagem 
 

 Explicar um dilema ético através de um exemplo prático 
 
 
Conteúdos de aprendizagem em RSE 

Um dilema ético pode ser demonstrado da seguinte forma: 

(i)  Com base na sua RSE, a empresa devia fazer "a". 
(ii)   Com base na sua RSE, a empresa devia fazer "b". 
(iii)       Mas é impossível para a empresa fazer "a" e "b" ao mesmo tempo. 

 
Exercício 5.10. (aproximadamente 60 a 90 minutos) 
 
O seguinte dilema ético tem lugar numa situação de mercado, e relaciona-se 
especificamente com a estratégia de RSE de uma empresa. 
 
Parte 1) 
 
Buongiorno é uma das mais antigas empresas de torrefacção de café na Itália, e 
ainda é gerida de forma familiar. A quota de mercado desta empresa no mercado 
italiano está perto dos 4%. Durante os últimos anos esta quota tem vindo a diminuir, 
pelo que a empresa reduziu as suas actividades comerciais essencialmente ao norte 
da Itália. Enfraquecida pela situação financeira e sem conseguir introduzir inovações 
estratégicas, a empresa não se conseguiu aguentar perante a evolução internacional 
dos seus concorrentes. 
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Cerca de 10% dos colaboradores trabalha no processo de torrefacção. A maioria dos 
funcionários trabalha na compra e venda, ou seja, no processo de compra 
internacional de variedades de café e na venda a empresas e catering. 
 
A situação financeira da empresa deteriorou-se significativamente no ano passado, 
pelo que outro ano com um volume de negócios semelhante significaria o fim da 
empresa. A tentativa do último director de marketing para enfatizar o lado 
"tradicional" e "autêntico" dos produtos falhou. Foi contratado o Sr. Rossi, que é 
agora o novo responsável de marketing. 
 
Para o Sr. Rossi, as estratégias orientadas nos preços baixos e em campanhas 
publicitárias avultadas deixaram de fazer sentido dada a situação financeira 
desfavorável em que a empresa se encontra. Na verdade, ele vai tentar surpreender 
a direcção com uma ideia inovadora de RSE: num período em que os consumidores 
são mais sensíveis a questões sociais, o Sr. Rossi aposta numa estratégia de 
"marketing de causas". Sentindo uma elevada disponibilidade de compra no 
mercado, este agenda uma reunião com a direcção para discutir a ideia. 
 
Ideias para discussão em grupos pequenos 
 

1. Quais são as suas considerações sobre esta situação? 
2. A direcção deve apoiar o Sr. Rossi no desenvolvimento desta estratégia? 
3. Os temas de RSE devem fazer parte de uma estratégia de vendas? Podem 

as matérias de RSE basear-se em limitações da empresa? 
 
Parte 2) 
 
Apesar de dividida, a direcção não vê outro remédio, na actual situação económica 
da empresa, senão aceitar a ideia. Passado um mês, o Sr. Rossi reúne-se 
novamente com a direcção e conclui, depois de analisadas várias alternativas, que 
encontrou um projecto de "marketing de causas" adequado. Estabeleceu contacto 
com uma organização de ajuda humanitária numa região de Costa Rica, com a qual 
"Buongiorno" tem laços comerciais sólidos. A organização de ajuda humanitária foi 
lançada na sequência de um furacão e apoia a população local na reconstrução das 
casas destruídas. O Sr. Rossi refere a sua intenção de visitar esta organização para 
estabelecer um acordo contratual. Os contactos realizados até à data foram todos 
por telefone. Depois disso, o Sr. Rossi explica em detalhe o projecto para um novo 
design das embalagens de café à direcção, garantindo uma contribuição de 40 
cêntimos (em dólares) por pacote vendido de café para os esforços de reconstrução 
de casas na Costa Rica. 
 
O Sr. Rossi bate-se por uma decisão rápida: toda a campanha publicitária já foi 
preparada e as vendas da empresa continuam a cair. O Sr. Rossi projecta um 
período de seis a oito semanas para as vendas voltarem a crescer significativamente 
graças à nova campanha. 
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Ideias para discussão em grupos pequenos 
 

4. Que decisão deve a direcção tomar neste momento? 
5. Devem ser chamadas instituições independentes a participar nesta situação, 

no controlo ou certificação da mesma?  
 
Parte 3) 
 
A campanha é lançada no início do mês seguinte. Os resultados iniciais são 
francamente promissores: as vendas sobem 35% num curto espaço de tempo. 
Contudo, a atenção dos consumidores sobre a campanha está a perder-se 
passadas apenas algumas semanas. As vendas estão agora abaixo dos números 
desanimadores do ano passado. Apesar disso, a “Buongiorno” resultados globais 
equilibrados no fim do ano, graças ao sucesso inicial da campanha. 
 
Após o primeiro mês de campanha, foram já enviados 20 000 dólares em ajuda 
humanitária para a organização sediada na Costa Rica. Agora, no final do ano, o Sr. 
Rossi informa que fez apenas um acordo verbal com a organização durante a sua 
visita recente à Costa Rica. Com base nas receitas geradas desde o lançamento da 
campanha, a “Buongiorno” deve agora remeter um total de 180 000 dólares à 
organização.  
 
De acordo com a informação do director financeiro, isto representaria, em última 
análise, a falência da “Buongiorno”. 
 
Ideias para discussão em grupos pequenos 
  

6. Qual decisão deve a direcção tomar?  
7. Que conclusões devemos tirar de toda a sequência deste caso prático? 

 
 
Informações e recursos adicionais 
 

Projecto comunitário " Promover a responsabilidade social nas pequenas e médias 
empresas " 
 
CECOA – Centro de Formação Profissional para o Comércio e Afins 
 
http://www.cecoa.pt 
 
http://www.cecoa.pt/pt-PT/40/2/7/Projecto.aspx 
 
http://www.iefp.pt/iefp/publicacoes/Dirigir/Documents/Dirigir%202007/DIRIGIR_98.pd
f 
 
 

http://www.cecoa.pt/
http://www.cecoa.pt/pt-PT/40/2/7/Projecto.aspx
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A Comunicação da RSE 

6.1. Credibilidade na comunicação da RSE 

 
Resumo 

Sem assegurar uma reputação de credibilidade, ou seja, a luta da empresa pela 
confiança e aceitação entre os seus stakeholders, a Responsabilidade Social 
Empresarial (RSE) não pode ser nem implementada sustentadamente, nem 
comunicada de forma a aproveitar as oportunidades geradas por uma gestão 
corporativa responsável. 

 
Objectivos de aprendizagem 
 

 Ser capaz de reflectir uma comunicação credível ao lidar com os grupos de 
stakeholders da empresa 

 
 
Conteúdos de aprendizagem em RSE 
 
A aceitação e a confiança por parte dos stakeholders da sociedade, e no interior da 
própria empresa, pode aumentar se a empresa for transparente a fornecer dados, 
objectivos e avanços no desenvolvimento da RSE. O diálogo regular com os 
stakeholders e os relatórios de sustentabilidade são ferramentas de participação e 
informação particularmente activas na abordagem global dos temas de RSE 
respectiva com que a empresa lida. 
 
A RSE possibilita diversas estratégias de comunicação sobre o tema da 
sustentabilidade. Antes de tudo, a orientação sobre factos e questões fundamentais 
é, em princípio, um pré-requisito essencial para uma relação próxima entre a 
empresa e os stakeholders. Uma orientação exclusiva para temas de RSE fora do 
core business da empresa pode ser contraproducente e tomada como uma mera 
táctica de polimento da imagem e de "branqueamento ecológico", entrando em 
conflito com a credibilidade da empresa. 
 

As várias interacções e conflitos de objectivos entre empresas e stakeholders, bem 
como o desenvolvimento sustentável da RSE nas actividades de negócio não podem 
ser geridos exclusivamente através de folhetos informativos produzidos por 
departamentos de relações públicas ou agências de publicidade. Os stakeholders 
geralmente só mostram reconhecimento, compreensão, vontade de colaborar e fazer 
compromissos perante os problemas e as decisões de negócio das empresas, se 
estiverem sensibilizados para as diferentes dimensões destes problemas e 
integrados num diálogo que vá ao encontro das suas necessidades. No processo de 
diálogo com os stakeholders, a gestão da RSE deve acima de tudo garantir que as 
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exigências dos grupos de defesa de interesses sejam ouvidas, e que os esforços 
reais da empresa em integrar as preocupações dos stakeholders nas decisões e 
actividades de negócio são comunicados de forma coerente. 
 
Como acontece geralmente com o trabalho das áreas de relações públicas, o público 
pode percepcionar a comunicação da RSE como uma mera tentativa de mostrar o 
lado positivo da empresa e omitir factos negativos. Os esforços da empresa para 
integrar os stakeholders na estratégia de RSE podem, por exemplo, ser 
complementados e comprovados através de declarações e citações feitas por 
stakeholders. A partir de casos de relatórios de RSE, vários responsáveis de 
empresas recomendam que se fale abertamente sobre os problemas, os obstáculos 
e os pontos críticos da RSE, e que estes sejam transpostos de forma clara e credível 
em objectivos vinculativos e quantificáveis. 
 
O rigor nas informações publicadas nos relatórios de RSE pode também ser objecto 
de uma verificação externa por parte de uma instituição independente, à imagem do 
que é corrente na área das auditorias e dos relatórios de negócios. Além disso, a 
credibilidade na comunicação da RSE pode ser incrementada com a inclusão de 
declarações feitas por representantes de grupos de interesse ou auditores 
independentes, cuja avaliação crítica da estratégia de RSE de longo prazo de uma 
empresa é vista como relevante e credível para o público em geral. 
 
 
Informações e recursos adicionais 
 
Der Nachhaltigkeitsbericht. Ein Leitfaden zur Praxis glaubwürdiger Kommunikation 

für zukunftsfähige Unternehmen 

imug Institut für Markt - Umwelt – Gesellschaft (Berlin 2001) 
 
http://www.imug.de 
 
Bernd Lorenz Walter: Verantwortliche Unternehmensführung überzeugend 
kommunizieren (Gabler Verlag, Wiesbaden 2010) 
 
http://www.blwalter.com/englisch/e002.html 
 
http:www.rsopt.com/ 

http://www.p3e-portugal.com 

http://www.sairdacasca.com/ 

http://www.bcsdportugal.org 

http://www.apee.pt/portal/ 

https://www.gabler.de/Buch/978-3-8349-2435-3/Verantwortliche-Unternehmensfuehrung-ueberzeugend-kommunizieren.html
https://www.gabler.de/Buch/978-3-8349-2435-3/Verantwortliche-Unternehmensfuehrung-ueberzeugend-kommunizieren.html
http://www.blwalter.com/englisch/e002.html
http://www.p3e-portugal.com/
http://www.bcsdportugal.org/
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http://www.grace.pt 

http://www.cecoa.pt/en-US/44/2/29/Projecto.aspx 
 
 
  

http://www.grace.pt/
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A Comunicação da RSE 

6.2. Conexões entre as Relações Públicas e a gestão de RSE   

 
Resumo 

O termo Relações Públicas (RP) refere-se à gestão dos processos de 
informação e comunicação entre a empresa e os seus stakeholders internos e 
externos (segmentos de público). As relações com a imprensa e meios de 
comunicação social, apesar de utilizadas, são mas apenas uma entre muitas 
áreas de intervenção integradas que, harmonizadas com as RP, podem gerar 
efeitos internos e externos na actividade da empresa. No entanto, se uma 
empresa limitar as suas políticas de RP – em linha com a sua 
Responsabilidade Social Empresarial (RSE) – à gestão do relacionamento com 
os media, pode ser acusada de praticar uma comunicação unilateral e pouco 
credível. A comunicação da RSE traz riscos para a credibilidade empresa: a de 
usar da RSE como táctica de RP e de “branqueamento ecológico”. 

 
Objectivos de aprendizagem 
 

 Conhecer a finalidade da gestão de relações públicas e discuti-la em conexão 
com as exigências comunicacionais da RSE 

 Conhecer algumas ferramentas de relações públicas e abrir conexões com a 
comunicação de RSE 

 
 
Conteúdos de aprendizagem em RSE 
 
Tradicionalmente, as RP têm-se revelado uma ferramenta capaz de gerir a 
comunicação com os stakeholders das empresas, assumindo assim um papel muito 
importante no âmbito da RSE. Com efeito, as RP são usadas para analisar as 
relações com os segmentos de público com os quais uma empresa pode ter 
contacto ou entrar em conflito na prossecução dos seus objectivos e interesses. 
Estes segmentos do público reflectem ao mesmo tempo os stakeholders da gestão 
da RSE. Uma empresa pode, por exemplo, desenvolver uma estratégia de 
comunicação submetendo a sua identidade corporativa a uma comparação entre os 
níveis de simpatia e de antipatia, ideais e reais, que estes segmentos de público 
(stakeholders) revelam sobre a empresa. Com base nisto, os objectivos de 
comunicação (a) reconhecimento do nome, (b) a confiança e (c) imagem positiva 
entre os segmentos de público tornam-se cruciais para a decisão de uma empresa 
sobre quais as ferramentas de comunicação a utilizar, em que acção e sobre que 
grupos alvo. 
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Num desenvolvimento profissional de estratégias de comunicação, as RP são 
utilizadas para analisar o ambiente da empresa e identificar todos os grupos 
relevantes do público, incluindo os seus valores, expectativas e potenciais conflitos 
com a empresa. Estes grupos, referidos na gíria das RP como segmentos de 
público, reflectem o nível social, político, tecnológico ou de mercado da empresa. As 
RP estão a usar os segmentos de público na definição de grupos-alvo para as 
acções de comunicação. O conceito de segmentos de público é frequentemente 
usado como sinónimo do termo stakeholders na relativamente jovem disciplina de 
Relações Públicas. 
 
Podemos encontrar conexões entre a gestão das RP e da RSE ao longo de toda a 
cadeia de comunicação interna e externa da empresa. O conjunto abaixo de temas 
típicos das RP dá-nos uma perspectiva sobre as ferramentas de comunicação que 
pode ser aplicadas no âmbito da RSE. A implementação de uma estratégia de 
comunicação da RSE é também, por norma, uma questão de dinheiro para as 
empresas e, por esse motivo, as alternativas propostas foram especificamente 
concebidas a pensar em empresas de menor dimensão e recursos: 
 
Press releases e apoio técnico e editorial nos meios de comunicação 

 Os temas da RSE podem fornecer uma variedade de argumentos de 
comunicação para o posicionamento da empresa e das suas mensagens. 

 Os meios-alvo e grupos-alvo podem receber um tratamento específico através 
de conteúdos técnicos no âmbito da RSE. 
 

Eventos para a imprensa  

 Os temas de RSE podem fornecer conteúdo para conferências, por exemplo, 
para discutir os resultados da cooperação entre empresas e ONGs. 

 A realização de visitas aos escritórios editoriais, como a organização de 
debates e entrevistas com os media pode ajudá-los a conhecer os temas de 
RSE uma empresa. 

 As empresas e os stakeholders podem organizar em conjunto eventos como 
seminários de imprensa ou “conversas à volta da lareira” sobre questões de 
RSE. 

 
Publicações periódicas da própria empresa 

 Ferramentas de comunicação interna com os colaboradores, newsletters, 
folhetos e apresentações institucionais, e ainda os canais de apresentação na 
internet podem servir para transmitir temas de RSE. Além disso, inquéritos e 
outras ferramentas interactivas para o diálogo com os stakeholders podem ser 
geridos através dos canais de RP. 

 Através dos relatórios de RSE da empresa, as RP podem assegurar que os 
stakeholders são devidamente integrados, por um lado, e informados numa 
lógica de grupos específicos, por outro. 
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Eventos empresariais 

 Os temas de RSE podem servir de mote para promover de forma activa a 
RSE e conduzir um diálogo com stakeholders durante eventos empresariais, 
tais como os seminários de RSE ou de governança corporativa junto de 
parteiros de negócio. 

 Os temas de RSE podem ser comunicados em eventos como feiras de 
negócio ou simpósios e integrados como ferramentas de relações públicas. 
As empresas podem, por exemplo, divulgar as suas actividades de RSE 
através da organização de dias de “casa aberta” ou visitas de crianças ou 
estudantes às instalações da empresa. 

 
 
Informações e recursos adicionais 
 
Horst Avenarius: Public Relations. Die Grundform der gesellschaftlichen 
Kommunikation (Darmstadt 1995) 
 
Projecto SOCIALSME – Sustentabilidade e Responsabilidade Social através da 
Aprendizagem nas PME  
 
www.socialsme.org   
 
  

http://www.socialsme.org/
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A Comunicação da RSE 

6.3.  O equilíbrio frágil entre patrocínio e RSE 

 
Resumo 

Em contraste com a Responsabilidade Social Empresarial (RSE), o patrocínio, 
enquanto ferramenta de comunicação e promoção, baseia-se num acordo 
contratual que regula o desempenho do patrocinador, e os serviços que o 
beneficiário fornece em troca. O patrocínio é hoje utilizado para promover 
projectos de carácter público, sendo assim considerado como um 
compromisso de RSE, similar ao patrocínio empresarial. Contudo, a RSE é 
muitas vezes mal interpretada, se o patrocínio é comunicado indistintamente 
como RSE, enquanto o core business da empresa permanece imune a uma 
estratégia de negócio social e ecologicamente orientada. 

Objectivos de aprendizagem 
 

 Questionar a correlação entre patrocínio e RSE e conhecer objectivos comuns 
entre as ferramentas de comunicação “patrocínio” e “RSE”.  

 
 
Conteúdos de aprendizagem em RSE 
 
A abordagem profissional das actividades de patrocínio começa com a análise das 
afinidades entre a imagem ou marca da empresa com o beneficiário do patrocínio. 
Áreas como o desporto, cultura, assuntos sociais, educação, meio ambiente, 
investigação, e ainda os media têm de assumir o papel do patrocínio. Por regra, o 
patrocínio visa um processo de transferência de imagem, no qual os atributos 
positivos do beneficiário do patrocínio passam para o patrocinador. À imagem dos 
tradicionais métodos de posicionamento através de acções de patrocínio, uma 
estratégia de RSE pode e deve também verificar que actividades de RSE terão 
maior afinidade de imagem com a respectiva empresa e os seus objectivos 
empresariais. 
 
As empresas empregam normalmente projectos de patrocínio para conquistar a 
simpatia e a aceitação, abrindo assim caminho para uma perspectiva positiva sobre 
o patrocinador, que se demarca da indiferença geral perante a publicidade 
tradicional. Além disto, o patrocínio lida principalmente com grupos-alvo em 
contextos não-comerciais. A elevada qualidade da interacção daí resultante, 
associada à mensagem comunicada pelo patrocinador permite chegar a grupos-alvo 
(stakeholders) tradicionalmente difíceis de atingir com este tipo de mensagens. Tais 
condições são comparáveis a patrocínios e são cada vez mais associadas com as 
actividades de RSE das empresas. 
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Os objectivos do patrocínio e da RSE estão geralmente próximos. Efectivamente, 
experiências com a ferramenta de comunicação patrocínio aplicadas na prática têm 
dado uma indicação clara sobre as abordagens relativamente novas da RSE. Eis 
alguns dos argumentos normalmente citados pelos defensores da RSE, e que estão 
tradicionalmente associados com os objectivos dos patrocínios: 
 

 Maior reconhecimento do nome e marca das empresas 

 Criação, alteração e estabilização de imagem 

 Relações públicas na acepção da gestão de relações 

 Demonstração do desempenho 

 Motivação para os colaboradores  
 
Assistimos hoje, no mercado, a uma cada vez maior redistribuição de fatias dos 
orçamentos das empresas para patrocínios em favor de actividades de RSE.  
Algumas empresas estão ainda a reclassificar as suas actividades de patrocínio. Por 
exemplo, a multinacional Siemens criou a expressão “Responsabilidade Cultural 
Empresarial” para designar o seu envolvimento nas artes. Esta não deve ser apenas 
tida como uma alusão à "Responsabilidade Social Empresarial (RSE) " – lembra-nos 
como é fina a fronteira entre o patrocínio para fins públicos e sociais, a Cidadania 
Empresarial e a RSE. 
 
Nos últimos anos, a discussão ética à volta dos patrocínios têm vindo a adquirir 
maior importância. A independência das áreas sociais onde os patrocinadores 
intervêm é alvo de dúvidas por parte de alguns estudiosos. Os especialistas em ética 
salientam que são justamente os valores e as qualidades de independência no 
desporto, cultura, os projectos sociais, educação, ciência e ecologia que tornado o 
seu patrocínio atraente para as empresas no passado. Ou seja, se a interferência 
dos patrocinadores sobre os destinatários de patrocínio for muito forte, isto anula 
este efeito de reciprocidade. 
 
 
Exercício 6.3. (aproximadamente 45 minutos)  
 
Peça aos participantes para, em conjunto com um parceiro, redigir uma carta no 
espaço de 30 minutos, na qual deverão responder a um pedido de patrocínio para 
um projecto social. O projecto diz respeito à “Homeless World Cup”, um torneio 
internacional de futebol de rua para os sem abrigo e pessoas socialmente 
desfavorecidas. A organização responsável está a tentar organizar as eliminatórias 
do seu próprio país, tendo enviado pedidos a um conjunto de empresas a solicitar a 
marcação de uma reunião de negociação com cada empresa. 
 
É pedido aos grupos de 2 que exponham na sua carta à organização da "Homeless 
World Cup" as razões que os levam a aceitar uma reunião. É ainda pedido aos 
grupos que indiquem o montante e os serviços que querem em troca como entidade 
patrocinadora ou promotora. Para assegurar o debate entre diferentes pontos de 
vista, peça aos grupos para se dividirem em dois lados. Um dos lados deve redigir 
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uma carta de rejeição. Aos grupos, no lado oposto, é pedido que aceitem o convite 
para uma negociação do patrocínio. 
 
No final do exercício, cada grupo irá apresentar as suas opiniões e discuti-las com 
os restantes participantes. 
 
 
Informações e recursos adicionais 
 
Arnold Hermanns: Sponsoring: Grundlagen, Wirkungen, Management, Perspektiven 
(Munich 1997) 
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A Comunicação da RSE 

6.4. Desenvolvimento de uma declaração de missão para a RSE

   

Resumo 

Um conceito corporativo (missão ou declaração de princípios) é a formulação 
da visão, objectivos e valores fundamentais que norteiam a acção de uma 
empresa. Este conceito deve transmitir uma visão de futuro amplamente 
partilhada no interior da empresa, que defina e justifique a direcção tomada 
pela organização. As empresas que integram a Responsabilidade Social 
Empresarial (RSE) na sua missão corporativa colocam a responsabilidade 
social como uma prioridade de topo. Uma declaração de missão pode 
comunicar orientações da RSE claras e vinculativas a colaboradores, clientes, 
parceiros e outros stakeholders. 

 
Objectivos de aprendizagem 
 

 Discutir as oportunidades de comunicação da missão e experimentá-las 
através de colaborações no terreno 

 
 
Conteúdos de aprendizagem em RSE 
 
Uma declaração de missão para a RSE deverá responder às questões a) “Enquanto 
empresa, o que esperamos atingir com a RSE?” e b) “De que forma estamos a 
conseguir implementar a nossa visão de RSE?” 
 
O processo de desenvolvimento de um conceito de RSE tem como finalidade 
identificar uma orientação de base para o futuro da empresa. Para consegui-lo, é 
frequente vermos as empresas seleccionar colaboradores representando todas as 
áreas da empresa, e gerando um processo de colaboração entre departamentos e 
hierarquias na formulação do seu conceito de RSE. Pelo contrário, nas pequenas 
empresas um processo similar torna-se muito mais fácil se integrar o apoio de todos 
colaboradores. Independentemente do tamanho da empresa, um conceito de 
responsabilidade social corporativa tem um carácter vinculativo e de longo prazo 
para todos os colaboradores da empresa. Resumindo, faz todo o sentido integrar os 
colaboradores no desenvolvimento de uma missão de RSE, e mesmo os 
stakeholders mais importantes, se for adequado. 
 
A vantagem de uma declaração de missão sobre RSE reside nas suas orientações 
de base, num formato sintético e compreensível para os agentes e as pessoas 
afectadas pela actividade da empresa. Nem todas as opiniões e atitudes para com a 
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RSE se baseiam na gestão e no tratamento da informação disponível, como o são 
os relatórios de RSE. Assim, uma declaração de missão para a RSE pode 
rapidamente fornecer uma primeira ideia postura da empresa nesta matéria. 
Especialmente nas pequenas empresas, para as quais um relatório de RSE à parte 
implica custos adicionais e pessoal alocado, uma declaração de missão é 
definitivamente adequada levar o tema RSE a bom porto. 
 
A declaração de missão deve estar redigida sob a forma de ideias simples, 
concretas, positivas e orientadas para a acção, usando de preferência a primeira 
pessoa do plural. De forma a expressar uma perspectiva realista e compreendida por 
todos, os tópicos devem ter em conta os seguintes critérios: 
 

 Conteúdo: as declarações são informativas em relação à RSE praticada na 
empresa? 

 Carácter de longo prazo: As declarações descrevem uma perspectiva 
sustentável de RSE? 

 Viabilidade: As “metas de RSE” são exequíveis? 

 Integralidade: O conceito abrange uma descrição completa da actividade de 
negócio da empresa? 
 

 
Comentário adicional 
 
As seguintes citações podem ser usadas para introduzir alguma polémica e debate 
sobre os tópicos das declarações de missão: 
 
“Se o que quer é construir um barco, o importante não é arranjar pessoas para cortar 
madeira, encarregarem-se de tarefas ou organizarem o trabalho. O importante é 
incutir-lhes o desejo pelo mar vasto e sem fim.”   
 
Antoine de Saint-Exupéry, autor francês 
 
 
“A minha função não é tanto controlar mas antes encorajar e dar poder a pessoas 
sonhadoras e visionárias.” 
 
Jack Welch, gestor de topo norte-americano (entre outras coisas, ex-presidente da 
General Electric) 
 
 
“A imaginação é mais importante que o conhecimento. O conhecimento está 
circunscrito a tudo o que conhecemos e compreendemos, ao passo que a 
imaginação abraça o mundo inteiro, e tudo aquilo que alguma vez poderá ser 
conhecido e compreendido.”  
 
Albert Einstein, físico 
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“As pessoas que têm visões deviam procurar ajuda médica.” 
 
Helmut Schmidt, ex-chanceler federal alemão 
 
 
Exercício 6.4. (aproximadamente 90 minutos) 
 
Seleccione uma empresa a partir dos exemplos de RSE apresentados nos filmes 
deste manual e peça aos participantes para prepararem 5 a 7 tópicos individuais a 
figurar numa declaração de missão sobre SER, num período de 30 minutos. 
 
Peça então aos participantes para se juntarem em grupos de 3. Nos 60 minutos 
seguintes, os grupos terão de discutir os respectivos tópicos, em equipa, e alinhar 
uma declaração conjunta de missão que contenha igualmente 5 a 7 tópicos. Estes 
novos tópicos deverão ir buscar ideias a cada trabalho individual já realizado pelos 
membros do grupo. Estes deverão ser reformulados em grupo ao nível da linguagem 
(expressos de forma diferente) e reunidos num texto coerente.  
 
No fim deste exercício, cada grupo irá apresentar a sua nova declaração conjunta de 
missão sobre RSE. Discuta os prós e os contras dos diversos conceitos 
apresentados com todos os grupos. 
 
 
Informações e recursos adicionais 
 
Ratgeber Leitbildentwicklung  
 
Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (Hamburg 2005) 
 
http://www.bgw-online.de 
 
 
Projecto SOCIALSME – Sustentabilidade e Responsabilidade Social através da 
Aprendizagem nas PME  
 
http.//www.socialsme.org 
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A Comunicação da RSE 

6.5. Códigos internos de conduta e de ética 

 
Resumo 

Um código de conduta e de ética representa um compromisso voluntário das 
empresas consigo próprias. Funciona como uma directriz para a gestão ética e 
o desempenho correcto das actividades de todos os colaboradores na rotina 
da empresa. Em relação à Responsabilidade Social Empresarial (RSE), um 
código de conduta e de ética é indicado para fazer os colaboradores ganharem 
consciência das implicações que a sua integridade e da "co-responsabilidade" 
sobre toda a empresa enquanto instituição. Um código deste tipo pode ser um 
instrumento permanente de ligação para comunicar internamente a RSE e 
integrá-la de forma abrangente na actividade e trabalhadores da empresa. Se 
aplicados a sectores e a profissões, os códigos destinam-se a promover 
princípios essenciais às acções e tarefas de cada colaborador, e a aumentar a 
percepção pública de confiança e reconhecimento na empresa. 

 
Objectivos de aprendizagem 
 

 Ser capaz de reflectir sobre os objectivos e as finalidades dos códigos de 
conduta e de ética 

 Discutir a integração dos colaboradores numa estratégia de RSE através dos 
códigos de conduta e de ética 

 
 
Conteúdos de aprendizagem em RSE 
 
A finalidade de um código de conduta e de ética é apoiar a gestão e os 
colaboradores de uma empresa através de uma resolução independente dos 
conflitos morais existentes. Como linha de orientação para a conduta profissional, o 
código de ética sensibiliza os membros da empresa para as questões de ética. 
Nesta medida, é essencial que permita lidar com conflitos morais difíceis, ou mesmo 
impossíveis de resolver pelos colaboradores, aplicando um princípio da 
subsidiariedade com os outros níveis da empresa. Isto significa que é fundamental, 
por um lado, promover a conduta ética em todos os níveis de cooperação possíveis 
na empresa, de forma a consolidar uma base para a RSE. Por outro lado, a ética 
não deve ser delegada para níveis hierárquicos inferiores, devendo antes basear-se 
numa ideia de responsabilidade corporativa global. 
 
Algumas empresas estão a optar pela nomeação de responsáveis e de comités de 
ética no que respeita a códigos de conduta e de ética individuais (colaboradores) ou 
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institucionais (organização), e a estabelecer ferramentas complementares, tais como 
linhas de atendimento directo para questões de ética. Não obstante, os dilemas 
críticos e sensíveis com a aplicação dos códigos de ética permanecem fortemente 
interligados com a cultura corporativa de empresa nas suas rotinas de trabalho onde, 
por regra, os colaboradores raramente se atrevem a expressar suas preocupações 
éticas. 
 
Enquanto compromisso voluntário da empresa consigo própria, o conteúdo e a 
estrutura dos códigos de conduta e de ética estão na mão das empresas, que 
tentam aproveitar os benefícios desta ferramenta. Mas um código corporativo só se 
torna credível se reunir pelo menos os requisitos de códigos e normas sectoriais. 
Além disto, deve-se assegurar que os colaboradores estão devidamente abrangidos 
e esclarecidos em relação ao código de conduta e de ética, para que estes 
requisitos de conteúdo sejam assimilados, com um efeito correspondente na rotina 
da empresa. 
 
 
Exemplo 
 
O “Código de Conduta e de Ética Empresarial do Deutsche Bank” oferece uma 
descrição clara e concisa dos princípios éticos da empresa ao longo de 12 páginas. 
Este código é também usado como ferramenta de comunicação interna, chamando a 
atenção dos colaboradores para outras áreas de RSE da empresa. Isto é 
exemplificado pela estrutura de conteúdos do código, aqui reproduzida nos seus 
tópicos: 
 

 Parte 1: Compromisso perante os nossos clientes e outros agentes de 
mercado 

 Parte 2: Compromisso perante o Deutsche Bank 

 Parte 3: Compromisso da administração 

 Parte 4: Compromisso perante os colegas 

 Parte 5: Compromisso perante a nossa sociedade 
 
 
Discussão 6.5. (aproximadamente 10 minutos) 
 
Discuta com os participantes as seguintes questões polémicas: 

 Os códigos de conduta e de ética fazem sentido? 

 O que lhe parece o código de conduta e ética do Deutsche Bank? 
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Informações e recursos adicionais 
 
Deutsche Bank AG 
 
Código de Conduta e Ética Empresarial do Deutsche Bank Group 
 
http://www.db.com/ir/en/content/code_of_ethics.htm 
 
 
Első Magyar Vállalati Felelősségvállalás Egyesület/EMVFE 
(Organização húngara de RSE) 
 
http://honlapom.hu/pages/csrszervezet/contents/static/14/doc/emvfe-etikaikodex-
2010.pdf 
 
 
MOL Hungary 
 
http://www.mol.hu/hu/a_molrol/sd/a_vallalatcsoport_iranyitasa/etikai_kodex/ 
 
 
Código de Ética para o Comércio e Serviços em Portugal 
 
http://www.apcmc.pt/apcmc/img/Codigo_Etica.pdf  

http://www.db.com/ir/en/content/code_of_ethics.htm
http://www.hungariancsr.org/
http://honlapom.hu/pages/csrszervezet/contents/static/14/doc/emvfe-etikaikodex-2010.pdf
http://honlapom.hu/pages/csrszervezet/contents/static/14/doc/emvfe-etikaikodex-2010.pdf
http://www.mol.hu/hu/a_molrol/sd/a_vallalatcsoport_iranyitasa/etikai_kodex/
http://www.apcmc.pt/apcmc/img/Codigo_Etica.pdf
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A Comunicação da RSE 

6.6. Directrizes para os relatórios de sustentabilidade 

 
Resumo 

O objectivo da Global Reporting Initiative (GRI) é desenvolver orientações 
uniformes para os relatórios de sustentabilidade e de RSE. Uma iniciativa de 
cooperação colectiva entre os vários stakeholders, a GRI representa um 
conjunto de agentes da área governamental, indústria, e sociedade, tendo 
desenvolvido as directrizes da GRI para relatórios de sustentabilidade como 
processo participativo. A aplicação das directrizes da GRI para este tipo de 
relatórios destina-se a permitir uma imagem comparativa do desempenho 
económico, ecológico e social das empresas à luz de 79 indicadores 
(benchmarking). Os relatórios periódicos baseados em GRI permitem, ainda, 
reconstituir a evolução interna da RSE na empresa durante o período de 
referência do relatório. 

 
Objectivos de aprendizagem 
 

 Conhecer os principais requisitos para os relatórios sobre RSE e 
sustentabilidade com base na Global Reporting Initiative (GRI) 

 
 
Conteúdos de aprendizagem em RSE 
 
No âmbito dos relatórios de sustentabilidade e de RSE, a estrutura de relatório 
estabelecida pela GRI exige a divulgação do perfil corporativo, dos princípios de 
gestão e dos indicadores de desempenho das empresas. Os indicadores de 
desempenho são utilizados para distribuir os aspectos de sustentabilidade e RSE 
pelos seguintes critérios: 
 

 Indicadores económicos 

 Indicadores ecológicos 

 Indicadores relativos a condições de trabalho 

 Indicadores relativos a direitos humanos 

 Indicadores sociais 

 Indicadores relativos à responsabilidade dos produtos 
 
 
No essencial, a GRI define que os relatórios têm de permitir a comparação dos 
desempenhos de RSE, independentemente do tamanho e da localização da 
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empresa. O chamado suplementos de sector complementam as directrizes da GRI 
com as recomendações específicas para certos sectores.  

Os dados contidos nos relatórios de sustentabilidade e de RSE, de acordo com a 
GRI, são tanto mais transparentes quanto a informação divulgada for abrangente. 
Para isto, a estrutura de relatório fornece três níveis de aplicação A, B e C. Se as 
empresas fornecem informações sobre todos os indicadores, preenchem os 
requisitos do nível de aplicação A. Desta forma, cabe à empresa decidir e declarar 
que níveis de aplicação pretende que integrem o relatório. Mediante um pedido 
específico, a GRI pode confirmar esta informação, e o relatório pode posteriormente 
receber o selo "verificado pela GRI". Se os relatórios foram previamente verificados 
por um auditor, devem ser levar um "+" ao lado do nível de aplicação. A aplicação 
das directrizes da GRI é estritamente voluntária, oferecendo às empresas a 
oportunidade de se registar no website da GRI. 

Enquanto comunicação sistemática sobre os temas de sustentabilidade, a directriz 
da GRI pode garantir um enquadramento credível e reconhecido, que é considerado 
nos meios especializados como uma garantia de qualidade nos relatórios. A directriz 
pode ainda servir de guia para as empresas que demonstram já um considerável 
empenho e relevante desempenho na área da sustentabilidade, os quais precisam 
primeiramente de ser sistematizados para que possam então proporcionar um 
benefício estratégico relacionado com a área de RSE. Porém, na opinião de alguns 
críticos, a directriz da GRI sofre de uma sobrecarga de indicadores. Este argumento 
é aceite pelos especialistas no domínio da RSE, uma vez que o seu cumprimento 
não garante uma comunicação tão eficaz com os stakeholders, como garante com 
dos colaboradores e dos consumidores. 

 
Excerto: Protocolo de registo do indicador GRI ”Responsabilidade dos 
produtos”  
 
Aspecto: Saúde e segurança dos consumidores 
 
PR1 (indicador principal) 
Fases do ciclo de vida dos produtos e serviços em que os efeitos na saúde e 
segurança são examinados relativamente a melhorias e percentagem de categorias 
de produtos e serviços analisados em conformidade. 
 
PR2 (indicador secundário) 
Número total de ocorrências nas quais as leis e as regras de conduta voluntárias 
relativas aos efeitos dos produtos e serviços na saúde e segurança não foram 
cumpridos, discriminado por tipo de consequências. 
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Aspecto: Rotulagem de produtos e serviços 
 
PR3 (indicador principal) 
Tipo de informação prescrita por lei sobre produtos e serviços e percentagem de 
produtos e serviços sujeitos a esta informação obrigatória. 
 
PR4 (indicador secundário) 
Número total de ocorrências em que as leis e regras de conduta voluntárias em 
matéria de informação e rotulagem dos produtos e serviços não foram cumpridas, 
discriminado por tipo de consequências. 
 
PR5 (indicador secundário) 
Práticas relacionadas com a satisfação do cliente, incluindo resultados de inquéritos 
à satisfação dos clientes. 
 
Aspecto: Publicidade 
 
PR6 (indicador principal) 
Programas concebidos para cumprir as leis, normas e regras de conduta voluntárias 
relativas à publicidade, incluindo anúncios, promoção de vendas e patrocínios. 
 
PR7 (indicador secundário)  
Número total de ocorrências em que as disposições e regras de conduta voluntária 
relativas à publicidade, incluindo anúncios, promoção de vendas e do patrocínio, não 
foram cumpridas, discriminado por tipo de consequências. 
 
Aspecto: Protecção de dados de clientes 
 
PR8 (indicador secundário) 
Número total de reclamações motivadas por uma violação de dados pessoais de 
clientes ou perda dos mesmos. 
 
Aspecto: Cumprimento de disposições legais 
 
PR9 (indicador principal) 
Valor total de multas substanciais motivadas por uma violação de disposições legais 
relativas ao fornecimento e utilização de produtos e serviços. 
 
 
Exercício 6.6. (aproximadamente 60 minutos) 
 
Peça aos participantes que façam uma pesquisa institucional na internet sobre os 
indicadores da Global Reporting Initiative (GRI). Os grupos deverão identificar 10 
indicadores que maximizem as oportunidades de RSE na sua própria empresa. 
(como alternativa, poderá escolher uma das empresa apresentados no capítulo 7 do 
presente exercício, ou deixar que cada grupo escolha o seu exemplo prático). Os 
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grupos deverão apresentar posteriormente o seu "TOP 10 de indicadores GRI", 
justificando as suas opções. 
 
 
Informações e recursos adicionais 
 
Global Reporting Initiative  
 
http://www.globalreporting.org 
 
 
  

http://www.globalreporting.org/
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Comunicação da RSE 

6.7. Medidas práticas para os relatórios de RSE  

 
Resumo 
 
Os relatórios de RSE e de sustentabilidade compreendem a definição, 
comunicação e publicação do desempenho da empresa em relação aos seus 
objectivos de desenvolvimento sustentável. No entanto, a maioria das acções 
de RSE têm um efeito limitado a menos que sejam apoiadas por todos os 
elementos da empresa. Os relatórios sobre RSE e sustentabilidade são mais 
do que uma simples ferramenta de comunicação ”para o exterior” e um dever 
de comunicar os indicadores de desempenho imposto “a partir de cima”. Ou a 
generalidade dos colaboradores de uma empresa interiorizam o significado da 
RSE, ou a responsabilidade social corre o risco de ser um trabalho em vão. 
Uma participação dos colaboradores tão abrangente quanto possível no 
processo de desenvolvimento de um relatório de RSE oferece possibilidades 
de identificação e inovação e é um importante factor impulsionador no 
desenvolvimento da sustentabilidade corporativa. 
 
 

Objectivos de aprendizagem 
 

 Obter uma visão prática sobre os primeiros passos de um relatório de RSE e 
sustentabilidade 

 
 

Conteúdos de aprendizagem em RSE 
 

Indicadores de desempenho e normas uniformes para os relatórios de RSE e de 
sustentabilidade são essenciais para o desenvolvimento da transparência e da 
responsabilidade social em muitas empresas. Em particular, as empresas com uma 
actividade à escala global, com uma grande diversidade de stakeholders e 
exigências, orientam-se para directrizes padronizadas nos seus relatórios, como é o 
caso da Global Reporting Initiative (GRI). No entanto, as pequenas e médias 
empresas têm muitas vezes margem para uma abordagem criativa na elaboração de 
relatórios de RSE. Por exemplo, uma pequena empresa no sector da construção civil 
com, digamos, 20 colaboradores consegue comunicar eficazmente que 
responsabilidades sociais assume e de que forma as aplica em relação à sua região, 
aos colaboradores e ao meio ambiente, através de um relatório de sustentabilidade, 
com não mais do que quatro páginas. 
 
Tal como o conteúdo e as conclusões dos relatórios finalizados, o processo de 
desenvolvimento em si, que pode gerar um impacto transversal na empresa, 
sublinha a complementaridade entre a comunicação de RSE e a de sustentabilidade 
corporativa. Em muitos casos pode, de facto, fazer sentido usar as competências e 
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capacidades de implementação de consultores e empresas externas na elaboração 
dos relatórios. Mas, para além de um conhecimento aprofundado sobre as 
correlações entre RSE e sustentabilidade, são principalmente as forças internas da 
empresa que mais pesam no sucesso global de uma estratégia de RSE. Por outras 
palavras, é necessário encontrar elementos adequados para formar uma equipa 
interna à empresa, que será responsável pelas decisões mais importantes quanto ao 
relatório. Uma equipa designada para os relatórios de RSE pode ter a seguinte 
configuração: 
 

 Decisor/Director: Uma vez que as empresas albergam diferentes factores de 
influência no seu seio, os decisores são elementos essenciais na redacção de 
um relatório de RSE. Além disso, um relatório de RSE só é credível se 
explicar correlações estratégicas e sectoriais para a empresa. 
 

 Fiscal: O acesso a dados financeiros de base da empresa requer a integração 
do seu departamento de controlo financeiro. Isto permite, ainda, aproveitar a 
experiência valiosa na redacção de relatórios financeiros.  
 

 Especialista em comunicação: O departamento de comunicação tem, em 
princípio, competências para introduzir importantes conexões entre os temas 
de RSE e os diversos stakeholders. A partir do início do relatório e em diante, 
o know-how em comunicação é crucial para o seu impacto externo e interno.  

 

 "Céptico de Serviço": O papel do “céptico de serviço” é levantar aspectos 
incómodos no âmbito da política de desenvolvimento sustentável da empresa. 
Uma estratégia de “tudo como dantes” é a última coisa que as empresas 
precisam no desenvolvimento de uma política de RSE. 
 

 Representantes dos diferentes departamentos: A estratégia de RSE deve ser, 
tanto quanto possível, sustentada por todas as áreas da empresa. Na sua 
concepção de fundo, o relatório de RSE deve ser substancial, mas também 
deve ser integral. 

 

 Assistente de processos externos: Este elemento proporciona uma 
perspectiva do "exterior da empresa", modera o processo de redacção ou 
contribui com o seu know-how técnico. 
 

 Representantes dos grupos de interesse (stakeholders): A inclusão dos 
stakeholders da empresa pode contribuir significativamente para a 
credibilidade de um relatório de RSE. Particularmente em empresas com 
experiência prévia em relatórios de RSE, uma interligação com os 
stakeholders pode significar um avanço considerável e a melhoria de toda a 
estratégia de RSE. 
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Peça à equipa para, num breve rascunho, determinar e assegurar as necessidades 
de tempo para os elementos da equipa. Os seguintes passos para um relatório 
devem ser planeados retroactivamente em relação à data deliberada: 
 
Passo 1: Clarificar as condições de enquadramento para o relatório de RSE 
Passo 2: Identificar os temas e grupos de stakeholders para o relatório  
Passo 3: Definir objectivos para o relatório e para a RSE da empresa 
Passo 4: Reunir informações e dados relevantes de RSE 
Passo 5: Redigir o relatório 
Passo 6: Ilustrar graficamente o relatório  
Passo 7: Distribuir o relatório 
 
 
Informações e recursos adicionais 
 
"Reporting about Sustainability" (Viena, 2003)   
 
Instituto Austríaco para o Desenvolvimento Sustentável 
 
http://www.oin.at 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Desenvolvimento_sustent%C3%A1vel 
 
http://www.bcsdportugal.org/ 
  

http://www.oin.at/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Desenvolvimento_sustent%C3%A1vel
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Comunicação da RSE 

6.8. Princípios básicos da Web 2.0 para a comunicação da RSE 

 
Resumo 

A percepção pública da Responsabilidade Social Empresarial (RSE) de uma 
empresa pode ser fortemente influenciada e controlada na internet devido à 
avaliação feita por comunidades Web. Com a Web 2.0, as informações sobre as 
empresas já não são determinadas apenas pelas próprias empresas. 
Utilizadores da internet, entre os quais clientes, consumidores ou stakeholders 
institucionais estão a usar plataformas de comunicação social, fóruns e blogs 
para publicar informações, pareceres e avaliações sobre as actividades das 
empresas, marcas e produtos. Desta forma, o poder dos utilizadores da 
Internet reside sobretudo no alto potencial de disseminação das redes sociais, 
tanto ao nível local como global. 

Assim, cada vez mais empresas estão a desenvolver especificamente as suas 
estratégias de marketing e de comunicação através da Web 2.0. À semelhança 
da multidão de utilizadores não-comerciais, estas estão a usar redes para 
formar opiniões, manter relacionamentos, fazer publicidade ou divulgar a sua 
responsabilidade social, recorrendo a plataformas em constante crescimento 
como o Facebook, que reúne por si só centenas de milhões de membros. 
Alguns "actores de RSE 2.0" estão já a usar plataformas próprias de RSE e a 
disseminar os seus relatórios de RSE junto de seguidores de redes sociais, 
aliados e spinners de informação na Web 2.0. No entanto, as empresas são 
hoje mais vulneráveis a ataques de críticos e de contra-campanhas na Web, 
capazes de mobilizar rapidamente um grande número de stakeholders. 

 
Objectivos de aprendizagem 
 

 Conhecer as possibilidades de interacção de empresas e utilizadores 
individuais na Web 2.0. 

 
 
Conteúdos de aprendizagem em RSE 
 
Enquanto a comunicação clássica consiste num modelo de “emissor-receptor”, a 
Web 2.0 baseia-se numa estratégia de comunicação de “muitos para muitos": os 
destinatários de uma mensagem são ao mesmo tempo os seus remetentes, 
reencaminhando-as para a sua rede de contactos. No entanto, mais do que um novo 
tipo de tecnologia, o termo Web 2.0 descreve antes um uso diferente na sua 
abordagem socio-técnica. A Web 2.0 fez com que uma empresa que tenha um 
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website e o use para divulgar toda a sua informação já se encontre, de certa forma, 
ultrapassada no processo evolutivo da Internet. De facto, os utilizadores da internet 
estão a participar activamente no desenvolvimento e na expansão de plataformas 
Web próprias e fontes de informação disponíveis a uma escala global. Assim, a 
internet está constantemente a ser abastecida com dados e informações resultantes 
da inteligência colectiva, i.e., do know-how global do conjunto de utilizadores. Esta 
criação colectiva de conteúdo para a Web é também conhecida como “crowd 
sourcing”. O caso da enciclopédia online Wikipedia exemplifica-nos esta realidade: 
um conjunto de utilizadores de internet, sem restrições quanto a áreas e níveis de 
especialização, participam voluntaria e gratuitamente na expansão contínua de uma 
plataforma de conhecimento. 
 

Com a Web 2.0, os utilizadores partilham informações nas plataformas de redes 
sociais, levando a cabo um processo de comunicação em rede nos fóruns, nas 
comunidades, nos blogs, no Twitter ou em video casts (como o YouTube). Em 
contraste com os meios de comunicação social tradicionais, os media sociais da 
internet não exigem grandes recursos ou processos. Além disso, os conteúdos 
publicados online têm uma difusão global e podem ser actualizados em tempo real. 
A Web 2.0 possibilita que as informações e as opiniões sobre uma empresa ou 
marca cheguem a um público vasto dentro de um período muito curto de tempo, 
podendo mesmo ser despoletada apenas por um único utilizador, e sem um grande 
orçamento ou campanha de comunicação. Como as identidades na Web 2.0 podem 
ser assumidas livremente e a criação de uma conta de utilizadores não exige, por 
norma, a verificação da identidade do mesmo, a motivação dos agentes que lançam 
estas informações deixou de ser determinável com absoluta certeza, em muitos 
casos. Em muitos casos, não se consegue saber se um produto está a ser 
recomendado num fórum online por um utilizador “real”, ou antes por um funcionário 
da empresa, ou ainda por uma agência especializada em “Search Engine 
Optimization” (SEO), que pode chegar a criar dezenas de identidades virtuais 
diariamente para um mesmo cliente. 

Na comunicação das empresas, a Web 2.0 tem vindo a assumir, há algum tempo, 
uma importância para o mercado que já não pode ser ignorada nem vista como uma 
curiosidade ou experimentação. Por exemplo, é possível determinar perfis de 
interesses e atitudes claros através dos grupos de utilizadores da internet, abrindo 
oportunidades significativas no domínio do marketing cruzado. Campanhas online 
bem direccionadas combinam um elevado potencial com um orçamento 
relativamente baixo, tendo em conta o seu retorno em publicidade, vendas, branding 
interno e relações públicas. Da mesma forma, a Web 2.0 permite às empresas 
especializar a sua comunicação e diálogo para com os stakeholders e grupos-alvo 
específicos do campo da RSE, em paralelo com o relatório de RSE existente. 
Independentemente do tamanho e da posição de mercado, as empresas podem, 
através da Web 2.0, adaptar também a sua postura a novos temas socialmente 
importantes, desenvolvendo aquilo a que se chama uma “estratégia do oceano azul”: 
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concentrar a atenção e o esforço da empresa em novos campos e mercados ainda 
por explorar, beneficiando da ausência de concorrência. 

A marca-chapéu RED tem vindo a desenvolver uma das campanhas mais bem 
sucedidas na área da sustentabilidade. Ao distribuir produtos da Nike, Converse, 
American Express, Apple e Starbucks, entre outras marcas, a RED doa 50% destas 
receitas a iniciativas destinadas a eliminar a SIDA em África. Desde o início da 
campanha em 2006, a RED já recolheu 150 milhões de dólares de receitas para a 
organização sem fins lucrativos Global Fund. A RED une os esforços de grandes 
empresas em torno de uma questão social importante, chegando a um público 
planetário através meio de uma estratégia de informação e interacção consistente 
baseada sobretudo em canais da Web 2.0, como o Youtube, Facebook e Twitter. Só 
a Starbucks, um dos membros da RED, tem uma rede de mais de 10 milhões de 
“amigos” no Facebook. 

No final de 2009, um outro caso de combinação de um interesse comercial claro com 
uma missão social suscitou atenção a nível mundial. Num dos seus anúncios 
televisivos, a marca Daimler Chrysler mostrou um apoio inequívoco à libertação da 
activista de direitos humanos birmanesa, Aung San Suu Kyi, naquilo que pode ser 
considerado um exemplo de aplicação da Responsabilidade Social Empresarial 
(RSE) por uma multinacional líder no seu ramo. 

 
Informações e recursos adicionais 
 
W. Chan Kim, Renée Mauborgne: "Blue Ocean Strategy: How to Create Uncontested 
Market Space and Make Competition Irrelevant" (Nova Iorque, 2005) 
 
 

Verantwortung im Web 2.0 - Corporate Social Media Responsibility (2010)  
Em: PR Journal 
 
http://www.pr-journal.de 
 
 
(RED) TM – Designed to help eliminate AIDS in Africa 
 
http://www.joinred.com 
 
Anúncio de televisão da Daimler Chrysler – "Dedicated to Aung San Suu Kyi"  
 
http://www.youtube.com/watch?v=aOHMFfAVOzs&feature=player_embedded 
 
http://www.guardian.co.uk/sustainability/commercial+blog 
 
http://www.slideshare.net/IEuniversity/cs-rcom-report2010 

http://www.pr-journal.de/redaktion-aktuell/themen-der-zeit/8217-verantwortung-im-web-20-corporate-social-media-responsibility.html
http://www.pr-journal.de/
http://www.joinred.com/
http://www.youtube.com/watch?v=aOHMFfAVOzs&feature=player_embedded
http://www.guardian.co.uk/sustainability/commercial+blog
http://www.slideshare.net/IEuniversity/cs-rcom-report2010
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Comunicação da RSE 

6.9. As campanhas de RSE mais relevantes na Web 2.0 

 
Resumo 

Os stakeholders usam hoje a Web 2.0 de forma tão eficaz, na denúncia de 
casos críticos de RSE, que mesmo os maiores grupos económicos do mundo, 
munidos de recursos legais e de orçamentos de comunicação gigantescos, 
podem sofrer danos decisivos em termos de imagem. A pressão feita por uma 
massa crítica de consumidores na Web 2.0 pode levar a processos de 
mudança na direcção da RSE. Em muitos casos, contudo, as decisões 
estratégicas dos gestores são precedidas de um insuficiente conhecimento 
sobre como lidar com a crítica na era dos media e das redes sociais na 
Internet. Nesse momento, a imagem da marca pode já estar irremediavelmente 
prejudicada. 

 
Objectivos de aprendizagem 
 

 Conhecer e reflector sobre campanhas relacionadas com a RSE na Web 2.0, 
através do exemplo prático de uma organização de protecção ambiental. 

 
 
Conteúdos de aprendizagem em RSE 

Na primavera de 2010, a organização ambientalista Greenpeace usou a Web 2.0 
para iniciar um debate que acabou por se tornar numa das campanhas de protesto 
com maior impacto global. A Greenpeace enfrentou um dos gigantes do sector de 
alimentar, a Nestlé, acusando-a de usar óleo de palmeira na produção do chocolate 
KitKat – uma cultura cujo cultivo e produção representa uma das maiores ameaça às 
florestas tropicais da Indonésia, e ao habitat dos orangotangos que aí residem. A 
Greenpeace aproveitou o slogan da Nestlé “Faça uma pausa (Have a break) com 
KitKat”, para chamar à sua acção de protesto “Dê uma oportunidade (break) às 
florestas tropicais”. 

A Greenpeace complementou o protesto com acções directas em diversos locais 
onde a empresa tem instalações, mas a campanha teve um impulso decisivo quando 
no segundo dia foi lançado um vídeo não muito caro, mas de forte impacto visual, 
nos canais da Web 2.0. Num vídeo a caricaturar a marca KitKat, um homem morde o 
dedo de um orangotango saído de um pacote de KitKat, em vez da tradicional barra 
de chocolate. Com este vídeo, a Greenpeace apostou na eficácia do “marketing 
viral”, ou seja, a disseminação de informação automaticamente transmitida pelos 
próprios utilizadores, à imagem de um vírus. Ainda antes de ter atingido as mil 
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visualizações no Youtube, o vídeo já tinha sido bloqueado pela Nestlé, devido à 
violação de direitos de propriedade sobre a imagem e marca KitKat. Esta censura 
por parte da empresa não fez mais do que provocar um fenómeno de notoriedade à 
volta do vídeo, e uma consequente onda de indignação pela Web. Num abrir e 
fechar de olhos, inúmeras cópias do vídeo estavam já distribuídas numa infinidade 
de blogs, tornando virtualmente impossível censurar o vídeo na internet. 

A resposta do responsável pela campanha da Greenpeace foi a seguinte: “Na era 
digital, os consumidores já não podem ser amordaçados. Enquanto a Nestlé não 
compreender que o diálogo e a transparência são necessários, irá continuar a sentir 
a força da comunidade virtual”. O número de reacções negativas do público não 
parou de aumentar, à medida que cada vez mais utilizadores do Twitter, Facebook e 
bloggers iam descobrindo o tópico. A campanha do Greenpeace ganhou ainda mais 
mediatismo global quando a Nestlé encerrou a sua página de fãs do “KitKat” no 
Facebook, com mais de 700 000 membros. Os críticos tinham usado esta página 
para distribuir informações sobre a campanha. Embora a Nestlé tenha inicialmente 
abafado o tema através de desmentidos no seu site oficial, a Greenpeace 
contabilizou em 250 000 as pessoas que tinham já participado nesta campanha em 
todos os canais da Web 2.0, especialmente nas duas primeiras semanas. Durante 
este período, o vídeo foi visualizado por 1,5 milhão de utilizadores da internet. A 
Nestlé respondeu oficialmente a este protesto internacional passados dois meses, 
prometendo renunciar doravante ao uso de óleo de palmeira e de papel associados 
à destruição das florestas tropicais, anunciando ainda o cancelamento de um 
contrato firmado com uma empresa indonésia fornecedora deste tipo de matérias-
primas. Nesse momento, contudo, a campanha já tinha saltado para a imprensa de 
referência, e a Greenpeace acrescentou mesmo um segundo vídeo a caricaturar um 
anúncio da KitKat.  

Outro exemplo de reacção a protestos de ONGs que não passou pelos canais da 
Web 2.0, embora esteja mais uma vez associado à Greenpeace. No ano de 2007, 
activistas ambientais ocuparam a sede do fabricante de carros Porsche. Aí, 
desenrolaram um enorme cartaz com a frase “Climate Pigs” (Poluidores do Clima). A 
empresa reagiu num tom igualmente agressivo, respondendo imediatamente com o 
seu próprio cartaz: “Conseguimos! A Greenpeace está finalmente em cima da 
Porsche. Somos finalmente alguém!” Num segundo cartaz, a Porsche revelou dados 
sobre os valores de emissões de escape nos seus carros, fazendo referência à 
“mais baixa emissão de CO2 por cavalos de potência”. Por fim, a empresa escreveu: 
“Caros amigos da Greenpeace: a Porsche é melhor do que vocês pensam. Mas tudo 
bem, o David também era subestimado...”, numa referência bem-disposta ao 
episódio bíblico de David e Golias. Em suma, a Porsche reagiu aos protestos com 
bom humor, e aproveitou a atenção que estes trouxeram sobre a empresa para 
benefício das suas próprias Relações Públicas. 
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Exercício 6.9 (aproximadamente 20 minutos) 
 
Discuta o desenlace da campanha da Greenpeace “Dê uma oportunidade às 
florestas tropicais” com o grupo. Que avaliação faz das atitudes e reacções, tanto da 
Nestlé como da Greenpeace? Em alternativa, pode discutir criticamente os seguintes 
comentários anónimos por parte dos leitores dos blogs que participaram na acção da 
Greenpeace. Dentro do grupo, quem concorda com que comentário, e porquê? 
 
 
Exemplo 1)  
“Viva, é altura de dizer alguma coisa sobre o assunto. Estou agora a voltar de uma 
festa onde ofereceram KitKats. A filha do dono da casa (com 10 anos) disse que não 
queria comer um por ter um gorila dentro do invólucro. Não estando a perceber, 
perguntei o que é que ela queria dizer com isso, e descobri então que o irmão mais 
velho dela tinha visto na internet um vídeo onde o KitKat é o dedo de um gorila. Mete 
sangue e tudo. Depois de uma pesquisa e encontrei o tal vídeo, e tenho que 
confessar: é mesmo nojento. É preciso isto? Será que não vai confundir as pessoas 
e as crianças? Nem quero saber quem está por trás disto, é arrepiante! Ugh!”  
 
Exemplo 2)  
“Sim, isto é necessário porque a realidade é ainda pior. Deve ser ainda pior! As 
coisas são assim. E para mi, a maior fatia de culpa está nas multinacionais como a 
Nestlé. Quem quer que esteja envolvido em tornar a água potável tão cara tem de 
ser silenciado. Caro (XY), informe-se devidamente, pois vai surpreender-se. A vida 
não é um mar de felicidade. Mas, pelo menos, a miúda é inteligente.” 
 
Exemplo 3)  
“Não deitemos as culpas sobre o departamento de RP. Não foram certamente eles 
quem aconselhou os directores a bloquear o vídeo no YouTube. Ninguém dá 
ouvidos a consultores de RP numa empresa... Os outros deviam fazer o seu trabalho 
de casa primeiro: direcção, departamento de compras, marketing, gestor de produto, 
departamento jurídico, etc. Isto sim, ia evitar muitas destas crises.” 
 
 
Exemplo 4)  
“Eu gosto do anúncio. Desde há anos que evito tanto quanto possível os produtos da 
Nestlé, tanto quanto possível há anos. P.S.: talvez não seja muito apropriado aqui, 
mas tem piada: O KitKat é como o comunismo – é vermelho e temos que o partilhar.” 
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Informações e recursos adicionais 
 
Greenpeace attackiert Nestlé: Wenn die Empörungswelle durch das Netz schwappt 
(2010)  
 

Handelsblatt Online  
 
http://www.handelsblatt.com  
 
 
Campanha da Greenpeace “Aks Nestlé to give rainforests a break” 
 
http://www.greenpeace.org/international/campaigns/climate-change/kitkat/ 
 
http://www.greensavers.pt/2010/11/26/responsabilidade-social-delta-worten-e-
continente-com-campanhas-mais-eficazes/ 
 
  

http://www.handelsblatt.com/
http://www.greenpeace.org/international/campaigns/climate-change/kitkat/
http://www.greensavers.pt/2010/11/26/responsabilidade-social-delta-worten-e-continente-com-campanhas-mais-eficazes/
http://www.greensavers.pt/2010/11/26/responsabilidade-social-delta-worten-e-continente-com-campanhas-mais-eficazes/
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Comunicação da RSE 

6.10. Organizar uma visita a uma empresa no âmbito da RSE 

 
Resumo 

Uma visita a uma empresa para discutir o tema da Responsabilidade Social 
Empresarial (RSE) oferece aos participantes uma visão prática da aplicação da 
responsabilidade empresarial. Debates “cara-a-cara” com colaboradores e 
directores na sede da empresa tornam possível aos visitantes (stakeholders) o 
acesso a observações valiosas directamente ligadas à RSE, que podem ser 
transmitidas de uma forma credível. A apresentação in loco da sua própria 
RSE pode servir ainda como ferramenta de comunicação para as empresas. Os 
colaboradores da empresa podem participar na organização e na realização de 
uma visita à empresa no âmbito da sua RSE, podendo esta ser posteriormente 
divulgada ao público, no site da empresa ou na imprensa da região da 
empresa. 

 
Objectivos de aprendizagem 
 

 Ser capaz de planear e conduzir uma visita a uma empresa no âmbito da sua 
RSE 

 
 
Conteúdos de aprendizagem em RSE 
 
A finalidade e o efeito das visitas às empresas no âmbito da RSE variam consoante 
o tipo de visitantes. Se a visita resulta de um convite institucional da empresa, o 
programa da visita pode ser adaptado a um conjunto específico de informações 
relativas à relação institucional da empresam, com o grupo em questão. Objectivos 
distintos de comunicação podem ser necessários para os parceiros de negócios, os 
representantes políticos, a imprensa ou uma turma de alunos, podendo variar no 
âmbito das relações públicas, partilha estratégica de cooperação em programas de 
RSE, ou mesmo a criação ou o reforço de laços pessoais com parceiros. 
 
No planeamento e na organização de uma visita a uma empresa no âmbito da RSE, 
para além de ser preciso ter em conta aspectos comuns aos restantes eventos da 
empresa (salas adequadas, a tecnologia, o catering, os convites, a apresentação 
das instalações, etc.) um “dia de RSE” na empresa pode ser mais ou menos 
estruturado da seguinte forma: 
 

1. Boas vindas e recepção (quem vai apresentar a empresa? O que vai ser 
transmitido? Quanto tempo vai durar?) 
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2. Introdução (resumo da política de RSE na empresa) 
3. Apresentação da empresa (informação geral, tópicos de RSE a destacar, 

relatório da empresa) 
4. Visita às instalações (como é que se pode transmitir “visualmente” a RSE? Os 

colaboradores que trabalham nos locais visitados, deverão também intervir?) 
5. Ronda de perguntas e respostas (Quem deverá responder? Que preparativos 

são necessários? Haverá entrega de documentação?) 
6. Convívio final dos participantes, com alguma pausa para café (opcional) 
7. Possibilidade dos participantes darem feedback sobre a visita à empresa 

 
 
Exercício 6.10. / Excursão (aproximadamente metade de um dia) 
 
Projecte uma visita a uma empresa no âmbito da sua RSE com o grupo de 
participantes na fase final da formação de RSE. Por motivos logísticos, é preferível 
optar por uma empresa local. Para além do tempo de viagem de ida e volta, deve 
contar com 3 a 5 horas para a visita. A experiência anterior diz-nos que uma visita 
deste tipo deve ser preparada com 6 a 8 semanas de antecedência, entre o contacto 
inicial e a data da visita à empresa. 
 
Se envolvermos os participantes na preparação, execução e finalização da visita, 
estes terão um maior interesse e motivação neste exercício. Desenvolva com o 
grupo um plano de projecto para a organização da visita, atribuindo 
responsabilidades a cada equipa. 
 
O grupo total ou as várias equipas podem preparar várias propostas de empresas a 
visitar. Peça uma justificação completa das propostas e discuta-as, tendo em conta o 
conhecimento de RSE que o grupo adquiriu até o momento. Pode definir prioridades 
para as três melhores propostas de empresas a visitar usando a classificação A, B e 
C. “A” representa a empresa classificada em primeiro lugar. Deverá contactar as 
empresas uma a uma, só passando à próxima tentativa depois de receber a 
resposta negativa ao contacto já feito. Dado ser necessário enviar um pedido por 
escrito às empresas seleccionadas, poderá integrar o grupo na redacção, 
apresentação e justificação da carta de proposta. 
 
Deve ainda discutir com os participantes que vantagens esperam da visita à 
empresa CSR e avaliar a necessidade de levar documentos para a visita, como por 
exemplo, um folheto com uma lista de perguntas a colocar à empresa. Reflicta 
também sobre quais as vantagens que a visita do grupo traz à empresa escolhida. 
Os participantes poderão escrever um texto e tirar algumas fotografias sobre a visita 
à empresa no âmbito da sua RSE, para memória futura. Para motivar os 
participantes nesta tarefa, poderá ainda seleccionar o melhor texto e enviá-lo 
posteriormente à empresa, com um pedido para publicação no seu site oficial. 
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Informações e recursos adicionais 
 
"How to organise a study visit to a socially responsible company - Practical guide" 
 
Projecto europeu “"CSR/SME - Promoting Social Responsibility in Small and Medium 
Size Enterprises" 
 
CECOA – Centro de Formação Profissional para o Comércio e Afins 
 
http://www.cecoa.pt 
 
  

http://www.cecoa.pt/site_ingles/projects/Practical%20guide%20study%20visits_EN.pdf
http://www.cecoa.pt/
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Exemplos de Boas Práticas de RSE 

7.1. Hanning & Kahl – Filme sobre a RSE no local de trabalho 

 
Resumo 
 
A empresa Hanning & Kahl GmbH & Co KG, com sede em Oerlinghausen 
(Alemanha), foi fundada em 1918. Com 327 colaboradores, gerou um volume 
de negócios de 47.4 milhões de euros em 2009. A Hanning & Kahl desenvolve e 
produz equipamentos de travagem, orientação e sinalização para vários 
segmentos na área dos transportes, sistemas de gestão e informação, e ainda 
outros serviços. As suas soluções técnicas colocam-na hoje como uma 
referência mundial na indústria ferroviária e nos sistemas de energia eólica. A 
sua taxa de exportação em 2009 foi perto de 48%. A Hanning & Kahl visa 
sobretudo acções de RSE que gerem benefícios mútuos para todos os 
colaboradores, pelo que desenvolve um conjunto alargado de programas de 
educação e formação, motivação e gestão da inovação. 
 
 
RSE na empresa 
 
Desde a década de 90 que a Hanning & Kahl tem sido fortemente influenciada pelo 
conceito japonês de gestão KAIZEN, concebido para analisar problemas e soluções 
possíveis em todas as áreas empresariais. Realizamos workshops regulares tendo 
em vista a melhoria da qualidade dos produtos e das condições de trabalho. De 
acordo com o princípio KAIZEN “O dia de hoje é o nosso pior estado” privilegiamos, 
entre as várias alternativas possíveis, as mais rápidas e pragmáticas. A Hanning & 
Kahl mantém uma interacção entre gestão da qualidade e da inovação, alicerçadas 
no trabalho de equipa e num elaborado sistema de gestão de ideias de negócio 
(Betriebliches Vorschlagswesen - BVW). A empresa estima que o lucro e os 
resultados anuais resultantes do BVW ascendam a mais de 100 000 euros. Por sua 
vez, pagamos cerca de 60 000 euros em prémios aos proponentes das ideias. Para 
além disto, por cada proposta de melhoria implementada, a Hanning & Kahl doa um 
euro para um fundo de apoio às crianças em Oerlinghausen. 
 
Ao reconhecer os colaboradores como “os motores do futuro”, e por valorizar as 
suas ideias e a formação contínua, a Hanning & Kahl está a investir fortemente na 
qualificação da sua força de trabalho: temos como objectivo fazer duas acções de 
formação complementar e reciclagem por colaborador. Para este efeito, 
disponibilizamos um responsável de formação contínua, num total de sete, em cada 
uma das áreas orgânicas da empresa. E mais, a empresa tem levado a cabo desde 
2004 o programa “HAKAfit”, que consiste num conjunto de tópicos formativos 
calendarizados e actualizados cada seis meses. Estes incluem uma oferta de 
qualificações (como os cursos de línguas, de aperfeiçoamento de competências 
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informáticas, de gestão intercultural) articulada com um leque de ofertas e serviços 
para os colaboradores, que vão desde o aconselhamento em questões legais e 
fiscais, até sessões de yoga e exercícios para as costas durante o horário de 
trabalho, ou mesmo actividades de lazer como ski aquático e golfe. É dada ainda 
aos colaboradores a possibilidade de gerir a sua carga de trabalho de forma a 
adaptá-la às suas necessidades de carreira ou família. Existe também um serviço de 
correio em separado para apoiá-los em mensagens ou em entregas privadas com 
carácter urgente.  
 
 
Transcrição dos narradores do filme 
 
Eelco Hoedemaker 
Director de Gestão da Inovação 
 
“O meu nome é Eelco Hoedemaker e trabalho na Hanning & Kahl, em 
Oerlinghausen. Fabricamos equipamentos de alta precisão para sistemas de 
transportes nos segmentos dos metros de superfície, comboios e sistemas de 
energia eólica. Produzimos componentes como mecanismos de desvio e orientação 
de linhas, sistemas de controlo, de comunicação ou de travagem. A Hanning & Kahl 
é uma empresa familiar com sede nos arredores de Oerlinghausen, sendo composta 
por 300 colaboradores. Por termos, grande dificuldade em encontrar pessoal 
qualificado, sobretudo na zona onde nos encontramos, é muito importante para nós 
manter as pessoas motivadas, criando assim melhores condições para atrair novos 
activos. 
  
Desta forma, a RSE tem um papel central na Hanning & Kahl. Na verdade, a partir 
de meados dos anos 90 começámos a desenvolver a motivação dos colaboradores. 
Queremos funcionar como um todo, criar uma equipa. 
 
O termo japonês KAIZEN significa melhorar através de pequenos passos, em cada 
dia. Faz também parte, indirectamente, da RSE e do compromisso que a empresa 
faz com os seus colaboradores, partilhando os seus problemas e chamando toda a 
equipa para ajudar a resolver dificuldades que são de alguns. 
 
Criámos no ano passado um jogo de simulação, o “Planspiel”. Neste jogo 
convidamos pessoas de todas as áreas da empresa, não apenas a direcção, mas 
também os departamentos de vendas, de construção e de produção, e desafiamo-
las, no início do jogo, a conceber a sua própria empresa. A seguir, tentarão fabricar 
um produto e terão vários objectivos e questões a ultrapassar. Com o decorrer do 
jogo, os colaboradores aprendem muitas coisas sobre como cooperar e funcionar 
em equipa para solucionar problemas vários.” 
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Wolfgang Helas 
Director Executivo 
 
“A Cooperação está novamente em mudança. Com efeito, foi interessante observar 
a quantidade de melhorias que podem nascer da reflexão conjunta sobre um 
problema. No actual contexto económico temos constantemente de melhorar, e de 
fugir ao desperdício de todas as formas possíveis. Ninguém é capaz de o fazer 
sozinho. Estes jogos de simulação estão concebidos de forma a ilustrar de forma 
simples como se podem atingir melhorias importantes com poucos meios e sem 
mudanças significativas.” 
 
 
Eelco Hoedemaker 
Director de Gestão da Inovação 
 
“E é interessante observar esta motivação, partilhar esta informação, partilhar estes 
produtos, partilhar estas ideias, é de facto bastante importante. 
 
Temos um bom ambiente de trabalho na Hanning & Kahl. É uma combinação 
equilibrada, onde trabalhas em equipa para atingir os teus resultados, mas de uma 
forma amigável e descontraída. Oferecemos também um leque variado de cursos de 
formação, saúde e línguas, como o Alemão, Inglês, Espanhol ou Francês, havendo 
ainda bastantes eventos sociais. Um destes eventos é o “HA-KA-Rad-Tag”, o dia da 
bicicleta na Hanning & Kahl. No “HA-KA-Rad-Tag” os colaboradores podem ir para o 
trabalho de bicicleta, em vez de usarem o carro. Tem uma vertente de saúde, uma 
dimensão social. E incentiva as pessoas a usarem outro meio de transporte. E a 
conviverem fora do trabalho, a partilharem os seus tempos livres.” 
 
 
Gudrun Neitzke 
Colaborador 
 
“Esta actividade é fantástica, pois combinamos encontrar-nos antes e divertimo-nos 
ao longo do caminho, e com isto estamos a fazer qualquer coisa juntos para além do 
trabalho. Conhecemos pessoas de departamentos com os quais não temos contacto 
no nosso trabalho. Isto ajuda-nos sem dúvida a olhar para além do nosso umbigo e 
a conhecer melhor as outras áreas da empresa.” 
 
 
Eelco Hoedemaker 
Director de Gestão da Inovação 
 
“Na Hanning & Kahl temos um “sistema BVW” – “Betriebliches Vorschlagswesen” – o 
que significa um sistema de gestão de ideias. Nos últimos anos, foi-se tornando no 
que chamamos hoje RSE: Trabalhar em conjunto para um objectivo comum, 
presente ou futuro, diz-se em alemão “Mündige Mitarbeiter”. Podemos traduzir mais 
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ou menos como “colaborador participativo”. Com este sistema de gestão criámos 
uma plataforma na qual reunimos todas as ideias dos nossos colaboradores. Eles 
querem dar a conhecer as suas ideias, têm orgulho nessas ideias, e querem 
implementá-las de forma rápida e fácil.” 
 
 
Vural Kaya 
Colaborador 
 
“Sempre que tenho uma ideia ou sugestão para melhoria, verifico antes de tudo se 
adequa ao trabalho. Posto isto, enunciamos em conjunto qual é a ideia e como é 
que isto já foi posto em prática. De seguida, propomos a ideia ao nosso supervisor. 
 
Imaginemos seis ou sete travões todos os dias, cada um com 100 Kg. É muito 
pesado carregá-los para trás e para a frente. Surgiu-nos a ideia de construir um 
carrinho com moldes para as peças. Podemos colocá-las no carrinho e empurrá-las, 
o que é bastante mais fácil e cómodo para cada um. Assim, é possível agora 
transportar mais peças para a fornalha. Em vez de duas ou três, conseguimos agora 
levar 12 peças de uma vez, o que torna bastante mais rápido o trabalho. Para mim, 
é uma grande motivação ouvir o meu supervisor dizer Estou orgulhoso de ti.” 
 
 
Eelco Hoedemaker 
Director de Gestão da Inovação 
 
“Os comentários são, em geral, muito positivos. Eles apresentam-nos as suas ideias, 
e se estas estão certas, temos de as implementar rapidamente. Se tal não acontece, 
temos de explicar porquê. Se as conseguimos implementar correctamente, eles 
voltam com mais ideias interessantes. 
 
O papel da RSE é dar estímulos às pessoas. A RSE é, penso, uma das formas de 
criar um futuro mais sustentável não apenas para ti, mas para todo o ambiente que 
envolve.” 
 
 
Exercício 7.1. (aproximadamente 45 minutos)  
 
Este filme mostra-nos a implementação da Responsabilidade Social Empresarial no 
local de trabalho. Coloca em destaque a forma como os colaboradores contribuem 
para o desenvolvimento sustentável da sua organização. Discuta com os 
participantes as seguintes questões, entre outras:  
 
 

 Globalmente, que avaliação faz da RSE na Hanning & Kahl? 
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 Quais são as situações de vantagem recíproca (win-win) para a empresa, os 
colaboradores e a sociedade? Para que situações de vantagem recíproca 
poderá a empresa querer desenvolver a sua RSE no futuro? 

 Quais as razões que o/a motivariam a trabalhar na Hanning & Kahl? 

 Quais as razões que o/a levariam a escolher a Hanning & Kahl como 
fornecedor para a sua empresa? 

 Daqui a 10 anos, como vê a RSE no local de trabalho na Hanning & Kahl? 
 
 
Terminada a discussão, organize um sistema de gestão de ideias de negócio com os 
seguintes requisitos: 
 
 

A) Você é um colaborador da Hanning & Kahl e está a assistir ao filme no âmbito 
de uma iniciativa institucional da organização. É-lhe então pedido para 
submeter uma proposta de melhoria da RSE na empresa. 

B) A Hanning & Kahl planeia começar a publicar o seu próprio relatório de RSE a 
partir do próximo ano. É-lhe pedido para sugerir um título ou slogan para o 
relatório de RSE. 
 

Peça aos participantes para redigirem uma proposta escrita para o requisito A) e B) 
no espaço de 10 minutos. Recolha as propostas e discuta-as em conjunto. 
 
 
Informações e recursos adicionais 
 
Hanning & Kahl GmbH & Co KG 
Rudolf-Diesel-Strasse 6  
DE - 33813 Oerlinghausen  
Telefone: 0049 (0) 5202 707-600  
Fax: 0049 (0) 5202 707-629  
E-mail: info@hanning-kahl.com 
http://www.hanning-kahl.com 
 
 

  

http://www.hanning-kahl.com/
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Exemplos de Boas Práticas de RSE 

7.2. Praktiker Hungary – Filme sobre a RSE no mercado  

 
Resumo 
 
A Praktiker Magyarország Kft. é a filial húngara da Praktiker Bau-und 
Heimwerkermärkte Holding AG, com sede na Alemanha. Esta holding pertence 
à rede de centros de bricolage líder na Europa, fazendo parte do grupo 
METRO. A Praktiker comercializa uma vasta gama de produtos de bricolage e 
de remodelação da casa, escritório, jardim e zonas de lazer. Presentemente, a 
Praktiker é representada por mais de 440 centros de bricolage em 10 países. 
Em 2009, gerou um volume de negócios de perto de 3.7 biliões de euros, 
empregando perto de 27 000 pessoas. O primeiro centro de bricolage da 
Hungria foi aberto em 1998. Por ocasião do seu 10.º aniversário a operar no 
mercado húngaro, a Praktiker Hungria passou a implementar uma política de 
Responsabilidade Social Empresarial (RSE) em todos os seus centros de 
bricolage no país.  
 
 
RSE na empresa  
 
Actualmente, a aplicação da Responsabilidade Social Empresarial (RSE) enquanto 
abordagem estratégica resume-se, no mercado húngaro, a um pequeno grupo de 
empresas pioneiras, na sua maioria grupos de grande dimensão. A Pratiker Hungria 
incluiu pela primeira a RSE na sua agenda estratégica no ano de 2008, por altura do 
seu 10º aniversário a operar na Hungria. Karl-Heinz Keth, director executivo da 
Praktiker Hungria, interrogou-se nessa altura sobre o que significavam os lucros e o 
êxito da empresa nesses 10 anos de actividade tendo em conta o país em que se 
encontravam inseridos. Foi este o ponto de partida para integrar a RSE no core 
business da empresa, nomeadamente através da participação dos colaboradores 
(Voluntariado Empresarial) e das comunidades locais (Envolvimento Comunitário). 
 
Com efeito, a Praktiker Hungria considera como central na sua actividade de RSE 
observar e levar em linha de conta as especificidades do mercado húngaro, para 
depois integrar de forma consciente este know-how na direcção estratégica da 
empresa e usá-lo como alavanca de desenvolvimento. Assim, em complemento com 
as iniciativas da sede, os próprios colaboradores e directores de loja podem dar 
início a actividades de RSE no âmbito da localidade em que estão a trabalhar. 
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Transcrição dos narradores do filme 
 
Péter Dömötör 
Director de Marketing da Praktiker Hungria 
 
“O meu nome é Péter Dömötör, e sou o director de marketing da Praktiker na 
Hungria. A Praktiker é a segunda maior cadeia europeia de bricolage-DIY (Faça 
Você Mesmo). DIY significa para nós renovação, decoração e melhoramento das 
nossas casas. Estamos na Hungria há 12 anos e temos hoje 20 lojas por todo o 
país. 
 
Se a RSE é hoje apenas uma boa prática para a maioria das empresas húngaras da 
actualidade, vai-se tornar numa obrigação dentro de um ou dois anos. Infelizmente, 
a Praktiker foi tão atingida pela crise actual como o foi a Hungria. Como é normal 
num período de crise, as empresas estão hoje mais centradas na sua estrutura de 
custos, no intuito de poupar tanto quanto possível. 
 
O primeiro plano estratégico e as práticas de RSE arrancaram em 2008, ligado ao 
10.º aniversário da empresa na Hungria. O segundo consistiu, em linhas gerais, na 
reconstrução e renovação de parques, zonas de recreio, edifícios e espaços 
públicos nas cidades onde operamos. Podemos hoje dividir as nossas actividades 
de RSE em dois grupos. Num primeiro grupo estão as nossas “actividades para o 
próximo século”, em cada ano. Temos depois aquilo a que chamamos “actividades 
ad-hoc”, que são mais uma resposta ao que vai acontecendo à nossa volta. 
 
Na baixa de Pécs, uma das maiores cidades na Hungria, decidimos ir para o terreno 
com cerca de 15 colaboradores nossos e renovar uma das áreas centrais da 
cidade.” 
 
 
József Szkibó 
Director do Centro de Bricolage Praktiker em Pécs  
 
“Eu chamo-me Szkibó József. Sou o gerente do centro de bricolage Praktiker em 
Pécs desde 1 de Março. Aqui em Pécs estamos situados num parque no bairro da 
“Cidade de Urânio” (Uránváros). Fomos contactados no sentido de apoiar a 
renovação da zona do parque. E, tal como foi acordado, é isto mesmo que estamos 
a fazer. Por um lado, a minha função é organizar e coordenar o trabalho. 
Inspeccionámos o local para o qual eram necessários materiais, e formámos uma 
equipa com a Viki Balázs para executar a obra. Eu estou também no terreno, como 
forma de dar o exemplo.” 
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Viktória Balázs 
Coordenadora de Marketing do Centro de Bricolage Praktiker em Pécs 
 
“O meu nome é Viktória Balázs, e sou a coordenadora de marketing da Praktiker em 
Pécs. Colocámos como prioridade a requalificação da nossa cidade. Quando uma 
multinacional como a Praktiker decide contribuir na renovação de toda uma zona, 
está a enviar uma mensagem muito positiva à população. Esta acção promove 
também o espírito de equipa. E porque a família é algo de importante para nós, 
estamos há vários anos a trabalhar para o desenvolvimento local e da cidade. 
Organizamos exposições, campanhas de doação de sangue e consultas médicas. 
Somos o principal agente na promoção de muitos eventos e participamos 
activamente na vida cultural desta cidade.” 
 
 
Péter Dömötör 
Director de Marketing da Praktiker Hungria 
 
“Temos recebido um feedback muito positivo e imediato das pessoas, que nos 
felicitam por finalmente se estar a fazer alguma coisa por esta parte da cidade, ou 
por este parque. Esta iniciativa foi seguida em 2009, em colaboração com a 
associação de pessoas invisuais e amblíopes, onde iniciámos um projecto 
comunitário orientado para facilitar a vida destas pessoas - e que acaba por 
beneficiar, ao mesmo tempo, a nossa empresa.” 
 
 
Susanna Kroll 
Directora do Grupo de Lobby da Associação Húngara para os Cegos e Deficientes 
Visuais 
 
“Eu chamo-me Susana Kroll. Sou a directora do grupo de lobby da associação 
húngara para os cegos e deficientes visuais. Vivem na Hungria mais de 60 000 
pessoas com deficiências de visão a vários níveis, embora nem todos sejam 
completamente cegos. A nossa associação reúne cerca de 20 000 membros. 
 
Durante a primeira reunião definimos como prioridade que a loja online pudesse 
também ser utilizada pelos cegos. Embora isto implicasse reequipar todo o site com 
software de linguagem, o que constituiu um desafio de peso para os administradores 
de rede, a equipa da Praktiker conseguiu levar esta tarefa a bom termo. 
Considerámos também importante a existência de um serviço de telefone, uma vez 
que nem todos os invisuais sabem utilizar a internet. Com este serviço, todas lojas 
da Praktiker se comprometem a contactar a pessoa em questão sempre que esta o 
solicite, ficando a loja com o nome pessoal e o contacto telefónico da mesma.” 
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Szigetiné Bogdán Ramóna 
Coordenadora de Marketing do Centro de Bricolage Praktiker em Vecsés 
 
“Estou a trabalhar como coordenadora de marketing para a Praktiker. Uma das 
minhas funções é coordenar o apoio comercial a clientes invisuais. Concebemos 
este serviço há um ano e meio, dois anos, para fazer face à dificuldade que os 
clientes invisuais têm em orientar-se ou mesmo efectuar uma compra numa loja de 
grandes dimensões.” 
 
 
Susanna Kroll 
Directora do Grupo de Lobby da Associação Húngara para os Cegos e Deficientes 
Visuais 
 
“Para muitas pessoas, a compra online não substitui o atendimento presencial. No 
meu caso, gosto de sentir o toque e a textura da mercadoria ou do produto que 
quero comprar. É aqui que o atendimento pessoal pode ser muito útil. A uma hora 
previamente marcada, o meu assistente espera por mim à entrada da loja. Este 
acompanha-me no meu percurso pelas diferentes áreas, ajuda-me a reunir os 
materiais e ajuda-me quando estou a pagar na caixa. No fim, os materiais são 
entregues em casa. 
 
Eu queria montar uma caixa para armazenar mercadorias, que servisse ao mesmo 
tempo como assento e tivesse uma tampa articulada. De forma a conseguir movê-la 
com facilidade e garantir assim que não esbarro nela quando for fazer as limpezas, a 
caixa deverá ter rodas. É fantástico que alguém, uma empresa, nos torne isto 
possível, e se para além disto eu dispor de ajuda, montar uma caixa pode ser uma 
experiência maravilhosa.” 
 
 
Péter Dömötör 
Director de Marketing da Praktiker Hungria 
 
“Esta decisão não é significativa nas nossas vendas globais, e nós não o planeámos 
com esse objectivo. É por essa razão que esta é uma actividade de RSE e não uma 
política comercial. É óbvio que o primeiro passo é conseguirmos merecer a 
confiança destas pessoas, é esse o nosso objectivo. 
 
A RSE é importante para todas as empresas a operar na Hungria. É algo que os 
clientes esperam. Penso ser cada vez mais uma expectativa de colaboradores e 
fornecedores, e nós temos que demonstrar a nossa responsabilidade perante estas 
pessoas. E se existe uma qualquer necessidade e nós temos os meios, então, com 
não muito esforço, nós podemos organizar a ajuda necessária nesses locais.” 
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Susanna Kroll 
Directora do Grupo de Lobby da Associação Húngara para os Cegos e Deficientes 
Visuais 
 
“É importante para nós que os funcionários destas empresas percebam que a 
colaboração, o planeamento e a realização de projectos com pessoas deficientes 
visuais são idênticos aos das pessoas saudáveis. É um passo fundamental no 
sentido da integração social, pois eles podem vir a deparar com outros deficientes 
visuais na sua vida.” 
 

 
Exercício 7.2. (aproximadamente 60 minutos)  
 
Este filme mostra-nos a implementação da Responsabilidade Social Empresarial no 
mercado. Potenciais colaborações com organizações não-governamentais (ONGs), 
assim como os recursos da empresa e o envolvimento de colaboradores e produtos 
são utilizados em prol da comunidade. Discuta com os participantes as seguintes 
questões, entre outras:  
 

 Globalmente, que avaliação faz da RSE na Praktiker Hungria?  

 Faça de conta que está a fazer compras num dos centros de bricolage da 
Praktiker Hungria: o que é que compraria, e que “questão de RSE” colocaria 
ao responsável de apoio ao cliente ou de marketing neste contexto? 

 Que contributos pode a Praktiker Hungria dar de forma a consciencializar 
clientes, empresas e políticos? 

 
 
Trabalho de grupo (1) para reforço das competências  
 
A Praktiker Hungria aspira a tornar-se “líder de mercado em RSE” entre os centros 
de bricolage na Hungria nos próximos 5 anos. Peça aos participantes que formem 
“equipas de consultoria de RSE” com 3 a 5 elementos. Será solicitado a cada equipa 
a preparação de uma reunião com a direcção da Praktiker Hungria nos 30 minutos 
seguintes. Para este objectivo, as equipas irão analisar a actual situação da Praktker 
Hungria em matéria de RSE baseando-se no filme visionado. Ser-lhe-ás ainda 
pedido que definam 3 a 5 medidas para o desenvolvimento da estratégia de RSE da 
Praktiker Hungria. Durante as apresentações de cada equipa, os restantes 
elementos irão abordar as propostas feitas no papel de membros da direcção da 
Praktiker Hungria.  
 
 
Trabalho de grupo (2) para reforço das competências 
 
A direcção da Praktiker Hungria decide sobre a estratégia e o orçamento de RSE 
para o próximo ano. Divida os participantes em 4 grupos e peça-lhes que preparem 
uma reunião de RSE durante 30 minutos seguintes.  
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 Equipa 1 (externa à empresa): membros da associação húngara para os 
cegos e deficientes visuais 
 
Expor os benefícios sociais e empresariais resultantes da cooperação. Por 
que deve ser levada a cabo esta iniciativa? Que medidas serão postas em 
prática para desenvolver a iniciativa? Estas implicarão um aumento no 
orçamento alocado pela Praktiker Hungria, e se sim, em que percentagem? 

 

 Equipa 2 (interna): RSE na comunidade 
 
De que forma pode a RSE ser optimizada face às instalações disponíveis na 
Praktiker Hungria? Que medidas sugere? Que fatia (em percentagem) do 
orçamento alocado para RSE será necessária para a sua concretização?  

 

 Equipa 3 (interna): think tank de RSE da Praktiker Hungary 
 

Enquanto fonte de inspiração para o laboratório de ideias da Praktiker Hungria 
no desenvolvimento da RSE, que medidas sugere para o próximo ano? Que 
fatia (em percentagem) do orçamento alocado para RSE será necessária para 
a sua concretização? 

 

 Equipa 4 (interna): direcção da Praktiker Hungary 
 

Cada elemento deve formular 5 argumentos a favor e 5 pontos críticos ou 
sugestões de melhoria das actuais actividades de RSE na empresa. Deve 
ainda ser preparada uma distribuição (em percentagem) do orçamento para 
as diferentes actividades de RSE no próximo ano. 
 
 

Peça à equipa 4 para, primeiramente, apresentar os resultados da reunião perante o 
grupo. As equipas 1 a 3 deverão então apresentar as sugestões à equipa 4. Após as 
apresentações, a equipa 4 irá atribuir tarefas e orçamentos às equipas de RSE na 
empresa.  
 
 
Informações e recursos adicionais 
 
Praktiker Kft.  
HU - 1095 Budapest  
Mester u. 87.  
Telefone: 0036 (0)1 476-6232  
Fax: 0036 (0)1 476-6196 
E-mail: info@praktiker.hu 
http://www.praktiker.hu 
 
 

http://www.praktiker.hu/
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Exemplos de Boas Práticas de RSE 

7.3. Valorsul – Filme sobre RSE e ambiente 

 
Resumo 
 
A empresa Valorsul S.A. foi constituída em 1994, fruto de uma parceria entre 
accionistas privados e públicos (Parceria Público-privada). No verão de 2010 
deu-se a fusão com uma empresa vizinha. Tem sede em São João da Talha, e 
funciona em diferentes instalações consoante o tipo de resíduos em questão. 
A Valorsul é responsável pelo tratamento de um milhão de toneladas de 
resíduos sólidos urbanos, produzidos em 19 municípios da área a Norte de 
Lisboa e da Região Oeste de Portugal. A Valorsul desenvolveu para este efeito 
um sistema integrado de gestão de resíduos: uma central de incineração; dois 
centros de triagem; uma central de digestão anaeróbia; 2 aterros; 8 
ecocentros; 7 estações de transferência. A Valorsul criou também uma 
unidade de incineração para a eliminação de resíduos classificados como 
resíduos domésticos mistos. Esta unidade permite, ao mesmo tempo, o 
fornecimento de energia para uso doméstico. Os restantes resíduos são 
distribuídos pelos aterros. Está ainda a cargo da Valorsul a reciclagem de 
resíduos orgânicos, dando-lhe um novo ciclo de vida. A par da RSE enquanto 
prioridade estratégica, a Valorsul promove também políticas de 
renaturalização. Em colaboração com as escolas, a empresa é responsável por 
iniciativas pedagógicas visando uma maior consciência ambiental e um estilo 
de vida mais amigo do ambiente. 
 
 
RSE na empresa 
 
As empresas no sector da Valorsul, a operar com unidades de incineração (MVA) 
como parte de uma gestão integrada de resíduos exigem a participação e o 
consentimento de um leque alargado de agentes. No plano local, a síndroma NIMBY 
(“Not In My Back Yard!”) é algo frequente. Significa literalmente “Não no MEU 
quintal”. A opinião pública levantou preocupações e reservas aquando da construção 
da central de incineração (MVA) uma vez que esta foi a primeira infra-estrutura do 
género em Portugal. A empresa respondeu a esta onda de protestos e desconfiança 
através de uma intensa campanha de comunicação durante as fases de 
planeamento e de construção, e apostou em parcerias estratégicas com empresas, 
autarquias e associações locais. Fomentando de uma forma alargada e transparente 
a monitorização ambiental assim como várias iniciativas pedagógicas, a Valorsul 
obteve finalmente a aceitação da população (“Licença para Operar”) e afirmou-se 
como uma empresa de confiança aos olhos do público. 
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Tendo por base um decreto-lei com aplicação em 1994, a Valorsul constitui um 
sistema multimunicipal responsável pelo tratamento e eliminação de resíduos 
urbanos na área da Grande Lisboa. A parceria público-privada estabeleceu que a 
Valorsul se centrasse nos requisitos quantitativos e qualitativos das comunidades 
envolvidas, que assegurasse o controlo de custos e eficiência das infra-estruturas e 
desenvolvesse uma política corporativa de gestão de resíduos orientada para a 
redução e reciclagem do lixo urbano. As instalações estão certificadas ao abrigo das 
normas ISO 14001 (sistema de gestão ambiental), ISO 9001 (sistema de gestão da 
qualidade) e OSHAS 18001 (sistema de gestão da segurança no trabalho). 
 
Desde que a companhia foi lançada, a política de comunicação da Valorsul tem 
vindo a apostar em duas áreas. No plano da comunicação institucional, a Valorsul 
tem procurado fomentar a confiança e aceitação perante a população, e difundir uma 
imagem positiva para fora da empresa. Depois, a comunicação sobre mudanças 
comportamentais e de hábitos, voltada principalmente para a origem e criação de 
lixo, em especial na questão da separação do lixo doméstico pela população, e para 
o sistema integrado de gestão de resíduos. 
 
Para estar à altura dos desafios da RSE, a Valorsul mobiliza um alargado programa 
de monitorização para assegurar informação e transparência para ambas as partes, 
a empresa e os diversos agentes. A monitorização é realizada em colaboração com 
instituições externas, compreendendo as seguintes áreas: 
 

A) Qualidade do ar (IDAD – Instituto do Ambiente e Desenvolvimento) 
B) Qualidade da água e dos sedimentos (Instituto Hidrográfico) 
C) Ecossistemas terrestres e estuários (Instituto de Oceanografia) 
D) Exposição ao ruído (dBLab) 
E) Monitorização da saúde pública (Instituto de Medicina Preventiva da 

Universidade de Lisboa) e ainda  
F) Atitude das populações residentes (Centro de Investigação e de Intervenção 

Social) 
 
Além disto, a Valorsul realiza regularmente campanhas de comunicação no âmbito 
da RSE, concebidas para incentivar a população a separar o seu lixo (ver exemplos 
abaixo). Por exemplo, a empresa compromete-se a fazer um donativo a instituições 
sociais por um determinado número de garrafas recolhidas nos vidrões. 
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A Valorsul desenvolveu um programa especial de colaboração com as escolas 
(“Ecovalor) destinado a promover um comportamento mais ecológico e amigo do 
ambiente entre os mais jovens. Outros programas são orientados para as empresas, 
às quais é pedido, por exemplo, para terem em conta a prevenção de desperdícios 
durante a fabricação dos produtos. 
  
A Valorsul colocou em prática medidas de RSE relacionadas com o ambiente, como 
a renaturalização de um aterro sanitário que funciona hoje como um parque urbano, 
e como ponto de informação e sensibilização para os consumidores quanto a 
comportamentos mais amigos do ambiente. 
 
 
Transcrição dos narradores do filme 
 
Important note: Interviews for the CSR movie have been realized in May 2010, 
shortly before the merger of Valorsul with a neighbour company.  
 
 
Ana Loureiro 
Directora de Comunicação da Valorsul S.A. 
 
“O meu nome é Ana Loureiro, e sou a directora de comunicação da VALORSUL. 
Dou-vos as boas-vindas a uma empresa que trata dos resíduos de 1.2 milhões de 
pessoas em Portugal na área metropolitana de Lisboa. Tratamos de todos os 
resíduos recolhidos de uma forma segura e adequada.  
 
A VALORSUL é uma empresa privada com accionistas públicos, cuja missão é dar o 
melhor tratamento possível aos resíduos gerados pela população da nossa área. 
Tentamos encarar a sustentabilidade segundo três perspectivas – económica, 
ambiental e, por fim, social. É indispensável que olhemos para as pessoas. Não 
apenas para os que aqui trabalham, mas para os nossos vizinhos e, é claro, os 
vários tipos de públicos que servimos. 
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Este “Urbanparque” foi uma das nossas bandeiras relativamente ao que podemos 
fazer para melhorar o ambiente. Estamos sobre o primeiro aterro de Portugal. 
Fechámo-lo em 1996 e construímos um parque urbano. A comunidade beneficiou e 
muito com isto. O que dantes não era mais que uma lixeira, é hoje uma área com 
espaços verdes onde as pessoas podem trazer os seus filhos e usufruir das 
condições existentes. É um bom sítio para passear, fazer jogging, brincar com as 
crianças. É agora um local agradável para se estar.  
 
O “Ecoparque” é um parque mais recente. Não foi feito sobre um antigo aterro como 
o Urbanparque”. Criámos um conceito completamente novo de parque, que 
constituísse também um exemplo para o país. Os jardins têm composto debaixo da 
relva, como forma de reaproveitar as cinzas retiradas da central de incineração. 
Podemos ver plástico reciclado um pouco por toda parte nos equipamentos, que 
extraímos dos materiais usados pelas pessoas. Todo o parque foi concebido para 
usar materiais reciclados. As pessoas agradecem o facto de terem um parque perto 
das suas casas, pelo que temos recebido um feedback muito positivo.” 
 
 
Luís Costa 
Colaborador do Programa “Ecovalor“ da Valorsul S.A. 
 
“O meu nome é Luís Costa, e trabalho como guia para a VALORSUL. As visitas que 
dirijo integram o programa “Ecovalor”, uma parceria realizada entre as escolas de 
cinco concelhos para melhorar e fomentar o conhecimento sobre reciclagem e 
sensibilizar os alunos para os problemas ambientais.  
 
Mostramos-lhes o filme sobre o sistema-VALORSUL, as nossas instalações, a forma 
como funcionam, e falamos sobre questões à volta da reciclagem. Na última parte, 
visitamos o centro de reciclagem e mostramos todo o processo.” 
 
 
Ana Loureiro 
Directora de Comunicação da Valorsul S.A. 
 
“Criámos o programa “Ecovalor” há nove anos e tentamos apoiar as autarquias no 
desenvolvimento de iniciativas ambientais nas escolas. Os jovens tendem a adoptar 
comportamentos mais amigos do ambiente quando vêem as coisas de perto, pois 
acreditam no que lhes é mostrado. E é por isso que trazê-los às nossas instalações 
tem um papel fundamental.”  
 
 
Luís Costa 
Colaborador do Programa “Ecovalor“ da Valorsul S.A. 
 
“Uma das sensações mais espectaculares durante a visita é perceber que os alunos 
aprendem alguma coisa a partir daqui. Saem com uma maior consciência do 
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processo, e de que podem fazer algo de melhor no seu dia-a-dia, nas suas casas e 
na escola, para separar o lixo. Sentimos que o principal objectivo da nossa 
mensagem está a ser transmitido.” 
 
 
Ana Loureiro 
Directora de Comunicação da Valorsul S.A. 
 
“Tal como em muitos outros países, estamos a atravessar uma grave crise 
económica. Não temos um orçamento ilimitado para gastar, e precisamos de tomar 
decisões sobre onde gastá-lo. Por isso tentamos investir em projectos que 
realmente valham a pena, na medida em que os possamos avaliar.  
 
Lançamos ainda algumas campanhas dedicadas à população. Estamos agora a dar 
2.5 cêntimos para assistência social por cada 20 garrafas bem colocadas nos 
ecopontos amarelos (plásticos). Em três anos, já demos mais de 140 000 Euros, o 
que representa um montante significativo para ajudar pessoas necessitadas.  
 
Foi-nos dada a oportunidade de oferecer um elevador para a piscina de uma 
associação que acolhe crianças e adultos com problemas mentais. Este elevador irá 
ajudar esta associação a garantir tratamento psiquiátrico a pessoas que nunca o 
iriam conseguir pagar. E é isto que realmente nos importa. É uma boa combinação 
entre ambiente e RSE, um projecto conseguido para a nossa empresa que, tenho a 
certeza, vamos continuar a fazer por muitos e muitos anos.” 
 
 
Emília de Figueiredo 
Vereadora da Câmara Municipal de Loures 
 
“Chamo-me Emília de Figueiredo, e represento a Câmara Municipal de Loures. Sou 
a Vereadora responsável pelo Departamento de Desenvolvimento Socioeconómico 
nesta autarquia, que tutela actualmente o desenvolvimento estratégico na área da 
responsabilidade social. Estamos aqui enquanto “parceiro estratégico” e como uma 
das partes de um projecto em curso desenvolvido entre a Câmara Municipal de 
Loures e o CECOA, no qual nos foi pedido para identificar uma empresa que já 
estivesse a desenvolver boas práticas de responsabilidade social. A Câmara 
Municipal de Loures, enquanto accionista da empresa VALORSUL, optou por 
sugerir esta empresa para o presente projecto devido às provas já dadas no 
contexto da responsabilidade social, nomeadamente através de iniciativas na área 
dos deficientes.” 
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Ana Loureiro 
Directora de Comunicação da Valorsul S.A. 
 
“Ao investirem na RSE, as empresas podem melhorar e gerar um retorno 
significativo. E é algo que nos faz sentir orgulhosos com o nosso trabalho, sentirmos 
que estamos a praticar uma boa acção, não apenas para a comunidade, mas para 
nós próprios.” 
 
 
Luís Costa 
Colaborador do Programa “Ecovalor“ da Valorsul S.A. 
 
“É óptimo ouvir isto, ver que a VALORSUL está a fazer mais do que cumprir o seu 
principal objectivo, o tratamento de resíduos. Acredito que todas as empresas têm 
uma responsabilidade.” 
 
 
Exercício 7.3. (aproximadamente 45 minutos)  
 
Este filme mostra-nos a implementação da Responsabilidade Social Empresarial 
(RSE) no sector do ambiente. Coloca em destaque a forma como empresas e 
população contribuem em igual medida para a responsabilidade ambiental. Discuta 
com os participantes as seguintes questões, entre outras:  
 
 

 Globalmente, que avaliação faz da RSE na Valorsul?   

 Com vê a relação entre os requisitos e os limites legais, e o compromisso 
voluntário com a RSE, com base no exemplo da Valorsul? 

 Via-se a concorrer para um cargo profissional na área de RSE na Valorsul, e 
sim, porquê?  

 O que diria a um eventual amigo, à procura de um apartamento na área da 
Grande Lisboa, sobre uma casa disponível nas proximidades desta empresa? 

 Como que se organiza na gestão dos seus resíduos domésticos, e o que é 
que poderia melhorar no futuro? 

 
 
Trabalho de grupo para reforço das competências  
 
Peça aos participantes para prepararem uma reunião editorial para um jornal diário 
em Lisboa. O jornal está a planear uma edição especial sobre a questão da gestão 
de resíduos. É pedido aos participantes que criem um guião de entrevista em 
equipas de 2. Este guião deve incluir pelo menos 5 perguntas que os participantes, 
como jornalistas, irão fazer à direcção da Valorsul. Será ainda pedido às equipas 
para apontar outras organizações e contactos que gostariam de entrevistar. 
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As equipas terão 30 minutos para decidirem quais as questões a apresentar à 
Valorsul e os restantes agentes durante a reunião editorial. As equipas irão debater 
as perguntas com todos os colegas editoriais e organizar os tópicos e principais 
contactos num quadro de folhas móveis. 
 
 
Informações e recursos adicionais 
 
Valorsul S.A. 
Plataforma Ribeirinha da CP 
Estação de Mercadorias da Bobadela 
PT 2696-801 S.João da Talha 
Telefone: 00351 (0)21 953 59 00 
Fax: 00351 (0)21 953 59 35 
E-mail: Valorsul@Valorsul.pt 
http://www.valorsul.pt 
 
  

http://www.valorsul.pt/
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Exemplos de Boas Práticas de RSE 

7.4. Pritchard Englefield – Filme sobre a RSE na comunidade 

 
Resumo 
 
A empresa Pritchard Englefield foi fundada em 1848. Está sediada na City de 
Londres (Grã-Bretanha). A Pritchard Englefield é uma sociedade de advogados 
de renome, com actividade internacional. Conta com mais de 40 advogado com 
um extenso currículo nos mercados e comércio além-fronteiras. Os clientes 
desta empresa podem recorrer a assessoria jurídica na Grã-Bretanha, 
Alemanha e Áustria através de equipa de advogados multilingue. A Pritchard 
Englefield centra actualmente a sua política de RSE na comunidade local: os 
colaboradores estão autorizados a desempenhar algumas das suas 
actividades de voluntariado durante o horário de trabalho. Além disto, a 
Gestão da Diversidade é uma parte integrante da empresa. A partir do seu 
comité de RSE, a Pritchard Englefield lida também com questões sociais e 
ecológicas de responsabilidade empresarial no sector dos serviços.  
   
 
RSE na empresa 
 
Para a Pritchard Englefield, a RSE traduz-se no contributo positivo gerado por 
actividades empresariais em benefício da sociedade, como um todo. Com efeito, a 
RSE destina-se a maximizar os benefícios e a minimizar as desvantagens que a 
actividade de uma empresa pode trazer, em termos sociais e ambientais, à 
comunidade a que esta pertence. Na Pritchard Englefield, a RSE foi introduzida em 
várias fases: primeiramente, foi realizado um inquérito para examinar algumas 
actividades relacionadas com RSE já efectuadas. Assim, foram identificadas na 
empresa áreas com margem para melhorar em matéria de RSE, o que resultou num 
plano de acção. A Pritchard Englefield desenvolveu posteriormente uma estratégia 
para o futuro, destinada a implementar a RSE em todas as áreas da empresa de 
uma forma sustentada. Foi com este objectivo que a sociedade de advogados 
avançou com a criação de um comité encarregado de gerir o cumprimento da RSE 
dentro da empresa. 
 
A operar em vários mercados internacionais, a Pritchard Englefield coloca a Gestão 
da Diversidade como um ponto central ao seu desenvolvimento organizacional. Aqui, 
a diversidade entre colaboradores é considerada um activo não apenas pessoal, 
mas económico. As suas actividades de RSE são tão eclécticas quanto o leque de 
serviços jurídicos disponibilizado pela empresa. Fiéis ao princípio do Voluntariado 
Empresarial, os colaboradores usam as suas aptidões e interesses em prol de 
questões sociais. Ao fazê-lo, estes estão a cumprir tarefas sociais ao mesmo tempo 
que acompanham clientes com fins meramente lucrativos. Para além de 
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disponibilizar os seus colaboradores para tarefas em prol da comunidade no horário 
de trabalho, a Pritchard Englefield complementa esta política com donativos e 
patrocínios a actividades de RSE. A Pritchard Englefield organiza ainda seminários 
de RSE onde faculta informação sobre responsabilidade social aos seus clientes. 
 
 
Transcrição dos narradores do filme 
  
Sebastian Oehlert 
Sócio da Pritchard Englefield 
 
“O meu nome é Sebastian Oehlert. Sou natural da Alemanha, mas trabalho e vivo 
em Londres há 15 anos. Sou um dos sócios da Pritchard Englefield, qualificado em 
direito inglês e alemão.  
 
Pritchard Englefield é uma sociedade de advogados sediada na City de Londres. 
Somos conhecidos pelo nosso trabalho com os mercados de língua alemã e 
francesa. Centramos a nossa actividade nas áreas das empresas e do comércio, 
embora disponibilizemos aos nossos clientes serviços em todas as áreas do direito. 
Muitos dos nossos membros estão envolvidos, por conta própria, em iniciativas 
várias de RSE.” 
 
 
David Glass 
Sócio da Pritchard Englefield 
 
“O meu nome é David Glass. Sou sócio da sociedade de advogados Pritchard 
Englefield em Londres. Sou membro do Conselho Directivo do Hackney Community 
College desde 2000. Toda a actividade que dedico ao Hackney College é feita numa 
base gratuita e, nesse sentido, a Pritchard Englefield está a preencher os seus 
compromissos de RSE ao permitir que eu esteja disponível para este trabalho com a 
faculdade durante parte do meu horário de trabalho.” 
 
 
Colin Arthur 
Secretário do Conselho Directivo do Hackney Community College 
 
“O acompanhamento que David nos faz e a sua opinião em matérias jurídicas é algo 
de muito útil, muito prático. Um conselho directivo funciona como uma equipa, e o 
David é uma parte importante desta equipa. Nós precisamos de manter um contacto 
regular uns com os outros, para aconselhamento mútuo nas várias áreas jurídicas. É 
muito, muito importante para uma organização como esta escola que, como 
instituição, vive também da solidariedade, e que necessita de reunir um leque 
alargado de competências e experiência no seu corpo directivo.” 
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David Glass 
Sócio da Pritchard Englefield 
 
“O Hackney College é uma escola multicultural que agrega várias línguas e culturas, 
e um dos seus objectivos é integrar diferentes comunidades ao longo do percurso 
educativo que propomos. Ao envolver-me na vida desta faculdade acabo por 
aprender e aprofundar o que é o ensino técnico e complementar.” 
  
       
Stuart McInnes  
Sócio Administrador da Pritchard Englefield 
 
“O meu nome é Stuart McInnes e sou o sócio administrador da Pritchard Englefield. 
Estou envolvido em inúmeras instituições de beneficência dentro da City de Londres. 
 
O projecto DARE teve início em 1983. Visa educar as crianças sobre os seus direitos 
individuais para fazer face a questões como o uso de drogas ou a violência. A minha 
função enquanto presidente da Comissão de Gestão do projecto é angariar fundos 
para esta actividade. Deixa-me bastante feliz poder fazê-lo, pois penso que isto 
permite várias sinergias entre a comunidade empresarial e a população local. Dá-me 
muito gozo e satisfação poder juntar estas duas vertentes.” 
 
 
Sebastian Oehlert 
Sócio da Pritchard Englefield 
 
“Até agora, o que fazíamos era apoiar aleatoriamente esta ou aquela iniciativa. 
Queremos por em prática uma abordagem mais coerente, e essa a razão por que 
criámos um comité de RSE.” 
 
 
Katherine Goatly 
Advogada Estagiária da Pritchard Englefield 
 
“Eu chamo-me Katherine Goatly. Sou advogada estagiária na Pritchard Englefield. 
Sou um membro activo do nosso comité de RSE. Este comité reúne uma ou duas 
vezes por mês para examinar o que está em curso em termos de RSE, e também 
reflectir sobre novas actividades potencialmente interessantes para a empresa. Os 
membros podem ainda apresentar, se o desejarem, novas iniciativas na reunião. De 
seguida, as pessoas discutem estas ideias, e tentamos chegar a uma decisão. Com 
este modelo de comité, onde todos os membros têm voto, é possível obter uma 
perspectiva mais representativa do que as pessoas dentro da organização realmente 
pensam e pretendem sobre casos particulares.” 
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Sebastian Oehlert 
Sócio da Pritchard Englefield 
 
“Temos agora uma abordagem muito mais focalizada. Temos já uma política 
ambiental a ser posta em prática, onde reciclamos papel. Mas, em minha opinião, a 
principal vantagem para a empresa reside em colaborarmos melhor uns com os 
outros e criarmos um ambiente de trabalho mais amigável.” 
 
 
Katherine Goatly 
Advogada Estagiária da Pritchard Englefield 
 
“Penso que é muito importante. Se eu estivesse à procura de trabalho, esta era uma 
das coisas que me chamariam a atenção, o facto de a empresa estar envolvida em 
actividades de RSE.” 
 
 
David Glass 
Sócio da Pritchard Englefield 
 
“Portanto, eu diria que a RSE é muito importante não só para o meu 
desenvolvimento enquanto advogado, mas também como indivíduo.” 
 
 
Stuart McInnes 
Sócio Administrador da Pritchard Englefield 
 
“Aquilo que me parece é que é absolutamente vital incorporar a diversidade no 
nosso ambiente de trabalho, que este é um caminho que me interessa, e que quero 
promover enquanto sócio-gerente da empresa.”   
 
 
Sebastian Oehlert 
Sócio da Pritchard Englefield 
 
“A RSE não resolve todas as misérias do mundo, mas pode provavelmente tornar o 
mundo menos miserável do que seria se não fosse adoptada.” 
 
 
Exercício 7.4. (aproximadamente 30 minutos)  
 
Este filme mostra-nos a implementação da Responsabilidade Social Empresarial na 
comunidade. Ao permitir que os seus colaboradores se envolvam no seu trabalho 
com a comunidade durante o horário de trabalho, a empresa está a realizar 
internamente uma série de tarefas de carácter social. Discuta com os participantes 
as seguintes questões, entre outras: 
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 Globalmente, como classificaria a RSE na Pritchard Englefield? 

 Que vantagens económicas pode a Pritchard Englefield atingir através da 
RSE?   

 Nos próximos 5 anos, de que forma vê a evolução da RSE na Pritchard 
Englefield? 

 
 
Trabalho de grupo para reforço das competências  
 
Peça aos participantes para formarem equipas internas na sociedade advogados 
Pritchard Englefield. As equipas representam as seguintes unidades de negócio na 
empresa: 
 

 Equipa A) Gestão financeira e banca 

 Equipa B) Gestão de imobiliários 

 Equipa C) Tecnologia, media e telecomunicações 

 Equipa D) Transporte e logística  
 
Peça aos membros das equipas para discutirem, durante 15 minutos, ideias para 
Voluntariado Empresarial que esperem implementar enquanto advogados, 
relacionadas com a unidade de negócio a que pertencem. 
 
As equipas deverão apresentar depois as suas ideias em fórum, que funcionará 
como o comité de RSE da sociedade de advogados. É pedido a este comité que 
discuta se as ideias são exequíveis, e se vão gerar situações de vantagem recíproca 
para a empresa e para a comunidade. 
 
 
Informações e recursos adicionais 
 
Pritchard Englefield Solicitors  
14 New Street  
UK London  
EC2M 4HE   
Telefone: 0044 (0)20 7972 9720  
Fax: 0044 (0)20 7972 9722  
http://www.pe-legal.com 
 
 
 
 

http://www.pe-legal.com/german/bereiche/technologie,_medien_und_telekommunikation
http://www.pe-legal.com/german/bereiche/transport_und_logistik
http://www.pe-legal.com/
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Exemplos de Boas Práticas de RSE 

7.5. Estudo de caso: Baufritz  

 
Resumo 

A empresa familiar Baufritz GmbH & Co. KG foi fundada em 1896 na sua actual 
localização, em Erkheim (Alemanha). Com 240 colaboradores e uma facturação 
anual de mais de 50 milhões de euros, esta empresa de construção em 
madeira projecta e constrói casas, escritórios e edifícios comerciais a partir de 
um conceito holístico, operando em vários países da UE e na Rússia. A 
transformação de madeira tem sido uma tradição nesta empresa há mais de 
cem anos, aplicando este know-how para garantir produtos naturais, 
saudáveis e duradouros aos seus clientes. Em paralelo, a empresa dedica-se 
ainda à conservação da biodiversidade e os recursos naturais. Com a sua 
missão corporativa responsável (Responsabilidade Social Corporativa/RSE), a 
Baufritz coloca a vida e o trabalho saudáveis e a protecção do meio ambiente 
no centro da sua inovação. 

 
De que forma a empresa demonstra responsabilidade social? 
 
A) A RSE como um conceito holístico 
 
Produtos e core business: A Baufritz está a aplicar a gestão ambiental em todos os 
seus departamentos e está certificada segundo o regulamento EMAS III. A empresa 
íntegra também a saúde, a protecção do trabalho e as preocupações sociais no seu 
sistema de gestão. 
 
A Baufritz concentra a sua produção exclusivamente em Erkheim, onde constrói 
painéis de madeira. Respeitando o seu ciclo natural, o corte e a recolha da madeira 
são feitos em observância com uma gestão florestal sustentável. A Baufritz 
considera a protecção do meio ambiente um objectivo corporativo de pleno direito, 
tentando usar a madeira tanto quanto possível como material único de construção. 
Nos casos em que tal não é possível, a Baufritz aplica materiais ecológicos de 
alternativa. 
 
 
B) A RSE entre os colaboradores  
 
Colaboradores: Para oferecer aos seus colaboradores um local de trabalho tão 
saudável quanto possível, o Baufritz está a tomar uma série de medidas viáveis 
tecnicamente e significativas economicamente. A empresa realiza sessões de 
formação transversais a todos os departamentos, e destinadas a preservar a saúde 
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dos colaboradores. Um conjunto de varandas com bastante espaço no edifício sede 
permite aos colaboradores levar os seus portáteis e trabalhar ao ar livre. Nestas, 
cadeiras ergonómicas, mesas altas e apoios para os pés ajudam a aliviar a tensão 
sobre os músculos e as articulações do corpo. São disponibilizadas massagens de 
relaxamento corporal a todos os colaboradores, uma das iniciativas relacionadas 
com a promoção da saúde. Um massagista aplica duas sessões semanais de 
massagens às costas, numa sala de motivação especificamente criada para este 
fim. 
 
 
C) A RSE em linha com as preocupações ambientais e a gestão de ideias 
 
Produtos amigos do ambiente: a empresa de “VALOR PLENO” Baufritz dá uma 
contribuição significativa para o desenvolvimento sustentável, ao basear-se num tipo 
de construção e habitação amigos do ambiente, quanto aos materiais e recursos 
utilizados. De forma a que cada funcionário individual participe activamente na 
protecção do meio ambiente, este tema foi incluído no programa de sugestões da 
empresa. A partir de 1990, a Baufritz estabeleceu think tanks nos 12 departamentos 
da empresa. Estes são utilizados para discutir sugestões ecológicas e de melhoria 
da qualidade pelo menos uma vez por mês. Algumas das rondas são conduzidas 
directamente pela administração, outras pelos chefes de departamento. Estes think 
tanks asseguram a tomada de decisões e a implementação rápida de novas ideias 
pela empresa, tendo-se tornado uma fonte de melhoria contínua. 
 
 
Transparência ambiental: A empresa garante a transparência dos impactos 
ambientais directos e indirectos ao revelar dados operacionais, objectivos 
ecológicos, avanços assim, como as deficiências que ainda estão a ser resolvidas.  
 
Vida saudável: A Baufritz evita deliberadamente o uso de conservantes no cultivo da 
madeira, em detrimento de matérias-primas renováveis. A Baufritz criou um sistema 
de monitorização permanente de substâncias nocivas em todos os seus locais de 
construção. A empresa está ainda a instalar equipamento de protecção contra 
impactos causados de redes de rádio móveis, prejudiciais à saúde, em todos os 
seus edifícios. 
 
 
Quais são as razões para a empresa prosseguir a RSE? E de que forma as 
actividades de RSE beneficiam a empresa? 
 
Fornecedores e parceiros de negócio: A Baufritz usa o tema da protecção ambiental 
para melhorar e intensificar as relações com os seus fornecedores e parceiros de 
negócio, gerando assim um impacto positivo na qualidade do produto. Além disto, a 
Baufritz usa a certificação externa para aumentar a sua transparência e a 
credibilidade enquanto empresa, e para comprovar a qualidade superior dos seus 
produtos, recompensada pela escolha dos seus clientes. 
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Colaboradores: Os colaboradores da Baufritz revelam-se extremamente satisfeitos e 
motivados no seu ambiente de trabalho. Isto é reflectido por uma muito baixa 
rotatividade de efectivos na empresa. A Baufritz conserva também o know-how dos 
seus colaboradores no interior da empresa. Os colaboradores estão identificados 
com os objectivos, produtos e cultura empresarial, não tendo dificuldades em ver-se 
como parte da empresa e em fazer os esforços necessários à melhoria dos 
desempenhos e processos. Muitos desenvolvimentos e melhorias duradouros 
partiram de sugestões dos colaboradores. A Baufritz tenta integrar toda a sua força 
de trabalho nestes princípios de qualidade e ambiente, de forma a garantir a 
satisfação de clientes e de trabalhadores a longo prazo. 
 
Cadeia de valor: A superior qualidade de construção, a um nível ecológico e 
biológico, garante o mais baixo consumo de energia aos residentes dos edifícios 
Baufritz. A empresa sugere ainda algumas ideias de produtos do-it-yourself (faça 
você mesmo) aos utilizadores das casas, visando orientar o comportamento do 
consumidor no sentido de reduzir as emissões e optar por produtos amigos do 
ambiente. As especificações de produto fornecidas pela Baufritz aos seus 
subempreiteiros apelam à utilização de materiais e produtos de emissões reduzidas, 
que não sejam prejudiciais à saúde. 
 

Clientes: Graças a um elevado grau de transparência e de credibilidade, os clientes 
depositam confiança na empresa, o que constitui um critério de escolha fundamental 
no sector da construção civil, onde os investimentos associados à construção de 
uma casa são elevados. As casas Baufritz permitem aos clientes obter economias a 
longo prazo com a utilização da casa, graças a uma tecnologia de construção 
orientada para a poupança de recursos. Os clientes valorizam também a grande 
variedade de serviços complementares disponibilizados pela Baufritz, como a 
medição da quantidade de substâncias nocivas na casa, mobiliário, têxteis para o lar 
e outros equipamentos domésticos. 
 
Prémios e distinções: Em 2009, a Baufritz ganhou o “Prémio Alemão de 
Sustentabilidade”, atribuído sob o alto patrocínio da Chanceler Federal Angela 
Merkel. Este prémio distingue a Baufritz como a empresa mais sustentável na 
Alemanha. 
 
Além disso, a empresa foi distinguida em 2008 como a empresa média mais amiga 
da família na Alemanha pela mão do então Ministro das Famílias alemão. 
 
 
De que forma beneficiam os stakeholders das actividades de RSE da empresa? 
 

Os clientes mais conscientes a nível ambiental e de saúde podem confiar na 
qualidade superior e num ambiente de vida saudável na sua casa, a um preço 
razoável. A longo prazo, os clientes vão economizar pois graças ao projecto de 
poupança energética, menos energia é necessária para o funcionamento da casa, 
nomeadamente quanto a emissões de CO2. Análises adequadas a factores 
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estruturais de poluição asseguram uma utilização saudável das casas desde o início. 
A sociedade como um todo é beneficiada pelos aspectos ambientais associadas 
pela Baufritz na construção e na utilização das suas casas. 
 
Ao reivindicar métodos de construção orientados para as condições de vida e para o 
meio ambiente, bem como um conceito holístico na sua RSE, a Baufritz chama a 
atenção do público para um conceito corporativo sustentável, mas também rentável, 
dentro do seu sector de actividade. 
 
 
Exercício 7.5. (aproximadamente 60 minutos) 

"As melhores ideias nascem frequentemente em think tanks. A pessoa que sente 
problema no terreno e sugere soluções respectivas tem a oportunidade de as 
implementar imediatamente – o interesse pessoal é, em regra, a melhor motivação 
para fazer mudanças. A questão está em resolver os problemas onde estes são 
sentidos. " 

Dagmar Fritz, director administrativo da Baufritz 
 
 
Peça aos participantes para formarem pelo menos duas equipas com 5 a 8 
elementos cada. Durante os 45 minutos seguintes, peça aos grupos para simularem 
um think tank dentro do exemplo da empresa Baufritz. Os think tanks deverão 
produzir um relatório de RSE para a Baufritz.  
 
Em primeiro lugar, peça às equipas dos think tanks para alocarem cada elemento a 
um departamento. Num brainstorming posterior, peça às equipas para prepararem 
uma apresentação sobre os seguintes pontos:  
 

1.) Que tipo de informação se pretende obter em cada departamento para a 
redacção do relatório de RSE? 

2.) Quais os objectivos associados por cada departamento ao relatório de RSE? 
3.) Que stakeholders poderão ser integrados no relatório de RSE e de que 

forma? 
4.) Que acções estão a ser aplicadas pelos departamentos a partir deste relatório 

de RSE? 
 
No final dos think tanks, será pedido às equipas que apresentem e discutam os seus 
resultados com os restantes participantes. Tente aferir em conjunto qual das equipas 
teria as melhores hipóteses de convencer o sector da construção civil da validade do 
relatório de RSE? 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                    

                                  ,  
 

The project "InnoTrain CSR" is organized by GILDE GmbH and has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the 
views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 12/2010  

 

InnoTrain CSR 

www.csr-training.eu 

Informações e recursos adicionais 
 

Empresa RSE: Baufritz GmbH & Co. KG 
País: Alemanha 
Sector: Construção Civil 
Actividade principal: Arquitectura residencial 
Morada: Alpenstraße 25, DE - 87746 Erkheim 
Telefone: +49 8336 900-0 
www/@: http://www.baufritz.com/info@baufritz.com  
Contacto: Karlheinz Müller 
Cargo: Environmental manager and construction biologist 
Número de colaboradores: 240  

 
  

http://www.baufritz.com/
mailto:info@baufritz.com
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Exemplos de Boas Práticas de RSE 

7.6. Estudo de caso: Gelpeixe 

 
Resumo 
 
A Gelpeixe começou a sua actividade em 1977. A sua política de marca assente 
numa relação de confiança com clientes, critérios de qualidade na escolha dos 
fornecedores e certificação segundo as normas ISO 9001 (2000) e ISO 22000 
(2005) fizeram da Gelpeixe líder no seu mercado. A Gelpeixe está sediada em 
Loures, Portugal, reunindo uma capacidade de produção acima dos 20 000 m³. 
A Gelpeixe é uma empresa de média dimensão no ramo dos alimentos 
congelados, e está determinada a ser reconhecida pela qualidade superior dos 
seus produtos. Tem como meta cobrir todo o mercado nacional e, através de 
um crescimento sustentado, expandir-se para os mercados europeus. A 
Gelpeixe nasceu e cresceu com a família Tarré. Mantém ainda hoje uma 
estrutura familiar e orgulha-se das relações próximas que tem com os seus 
stakeholders, muito para além do seu core business. A Gelpeixe esforça-se em 
divulgar, e aplicar no terreno, os valores intrínsecos a estas relações: 
confiança, lealdade, profissionalismo e transparência. 
 

 
De que forma a empresa demonstra responsabilidade social? 
 
A) RSE no core business 
 
A Gelpeixe pretende fazer muito mais do que simplesmente satisfazer o mercado e 
as necessidades dos clientes – quer ser um valor acrescentado para os 
consumidores. Esta política visa a satisfação dos clientes e a melhoria contínua das 
práticas de trabalho de forma a aumentar a qualidade e a quantidade daquilo que é 
oferecido. O produto final que a Gelpeixe coloca no mercado é rigorosamente 
controlado, desde a escolha das matérias-primas até ao serviço de pós-venda. O 
sentido de responsabilidade social desta empresa reflecte-se por toda a sua a 
actividade, desde os programas de patrocínio, ao respeito pelo meio ambiente e ao 
controlo rigoroso da segurança alimentar dos produtos. 
 
 
B) RSE no local de trabalho 
 
A Gelpeixe ilustra a importância da dimensão interna da RSE através da promoção 
dos colaboradores e da criação de prémios para as melhores ideias de negócio. Esta 
PME portuguesa garante um conjunto de benefícios sociais aos seus trabalhadores, 
como seguros saúde, vida e reforma para colaboradores no topo da carreira com 
mais de três anos de casa. A Gelpeixe oferece também um cabaz de prendas a 
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todos os colaboradores que tenham sido pais, comemorando estas ocasiões com 
uma pausa para café entre colegas. 
 
A Gelpeixe tem um protocolo com farmácias locais para auxílio médico e de 
medicamentos aos colaboradores, integrado no Sistema Nacional de Saúde e com 
um desconto de 10% em todas as compras, com entrega gratuita ao domicílio. A 
empresa oferece também descontos em ginásios, consultas de medicina geral, 
dentária e oftalmologia, cabeleireiros e piscinas. 
 
 
C) RSE no envolvimento com a comunidade local  
 
A Gelpeixe tem um protocolo com a associação “Desafio Jovem” para apoio na 
integração de trabalhadores com problemas de abuso de álcool e drogas. 
 
 
Quais são as razões para a empresa prosseguir a RSE? E de que forma as 
actividades de RSE beneficiam a empresa? 
 
A Gelpeixe aplica uma política de igualdade de género, vendo-a como uma 
aprioridade para o desenvolvimento organizacional. A empresa tem o seu próprio 
código de conduta e outros documentos onde estão assentes estes princípios de 
igualdade e não discriminação, e incentiva a participação equitativa de homens e 
mulheres no processo de aprendizagem ao longo da vida. A Gelpeixe defende uma 
política salarial de “salário igual para trabalho ou valor gerado iguais” entre os seus 
colaboradores, e permite uma flexibilização dos horários flexíveis para que as 
pessoas possam conciliar o trabalho com a família. A Gelpeixe aplica ainda uma 
política de não discriminação das pessoas em termos de idade, raça ou religião, 
divulgando informações sobre direitos e deveres dos colaboradores em matéria de 
igualdade e não discriminação, por exemplo, no uso das licenças de maternidade e 
paternidade. 
 
Prémios e distinções: A Gelpeixe foi distinguida em 2009 como a Melhor PME para 
trabalhar num ranking publicado pela revista Exame. Desde 2008, é considerada 
uma PME Líder pelo IAPMEI – Instituto Português de Apoio às Pequenas e Médias 
Empresas e à Inovação. Foi distinguida por diversas vezes com os prémios PME 
Prestígio e PME Excelência pelo IAPMEI, entre 1993 e 1999. Foi escolhida pelo 
Governo Português como uma das empresas a ser visitada pela Associação de 
Técnicos da Indústria de Peixe da Europa Ocidental (WEFTA) nas duas reuniões 
que esta realizou em Portugal, em 1992 e 2007. A Gelpeixe recebeu, ainda, a 
Medalha Municipal de Mérito Empresarial pela Câmara Municipal de Loures, em 
1991. 
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De que forma beneficiam os stakeholders das actividades de RSE da empresa? 
 

Para a Gelpeixe, a Responsabilidade Social Empresarial (RSE) faz parte da sua 
cultura enquanto empresa. As vantagens para os stakeholders das actividades de 
RSE dependem de como o impacto dessas práticas é percebido e actue nos 
seguintes campos: 
 

- Capacidade para atrair, motivar e manter os trabalhadores mais qualificados 
na empresa 

- Maior flexibilidade da força de trabalho 
- Maior produtividade, obtida através da melhoria de qualificações dos 

colaboradores 
- Melhores resultados globais, se a RSE contribui para uma maior identificação 

entre colaboradores e empresa, e para aumentar vendas e quota de mercado. 
Este impacto deverá permitir uma redução de conflitos internos, e uma 
poupança de custos através da optimização de recursos. 

- Melhoria da imagem, reputação e credibilidade da empresa, tornando-a mais 
atractiva para investidores e trazendo novas oportunidades de mercado com a 
melhoria do seu diálogo com os stakeholders. 

 
 
Informações e recursos adicionais 
 

Empresa RSE: Gelpeixe – Alimentos Congelados, S. A. 
País: Portugal 
Sector: Indústria de alimentos congelados 
Actividade principal: Transformação e venda de alimentos congelados 
Morada: Quinta do Loureiro, Sete Casas, Apartado 42, PT 2671 – 901 Loures  
Telefone: +351 21 984 84 00 
www/@: www.gelpeixe.pt/emiliaaguiar@gelpeixe.pt  
Contacto: Emília Aguiar 
Cargo: Directora de Recursos Humanos 
Número de colaboradores: 143 
  

http://www.gelpeixe.pt/
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Exemplos de boas práticas de RSE 

7.7. Estudo de caso: Hotel Jardim Atlântico 

 
Resumo 
 
O hotel Jardim Atlântico, de quatro estrelas, foi inaugurado em 1993 na ilha da 
Madeira. Oferece uma mistura entre tranquilidade, fruição da natureza e um 
estilo de vida amigo do ambiente. Desde o momento em o hotel foi construído, 
nas imediações de um parque nacional, os operadores envolvidos procuraram 
assegurar os princípios ecológicos no projecto, tendo vindo a desenvolver um 
novo conceito de hotel virado para a conservação de recursos e poupança 
energética. Os edifícios de apartamentos e bungalows do hotel incluem perto 
de 100 unidades residenciais. O hotel foi já galardoado com inúmeros prémios 
pelos operadores turísticos e organismos internacionais pelo seu 
compromisso com o ambiente. O Jardim Atlântico foi o primeiro hotel da 
Península Ibérica a ser certificado pela norma ISO 14001, devido ao seu 
sistema de gestão ambiental, e é o único “ECO HOTEL” com certificação TÜV 
em Portugal. O hotel oferece ainda a todos os hóspedes a possibilidade de 
participarem em actividades ambientais e afirmou-se, através da sua apolítica 
de Responsabilidade Social Empresarial (RSE), como uma referência no 
turismo sustentável ao nível regional e internacional. 

 
De que forma a empresa demonstra responsabilidade social? 
 
A) RSE universal no seu core business 
 
Desde a fase de construção no princípio dos anos 90, o Hotel Jardim Atlântico tem 
assumido um compromisso de permanente prevenção com o consumo 
desnecessário de energia e a redução de emissões nocivas. Através de um sistema 
alargado de actividades de poupança, a gestão do hotel pratica um consumo de 
energia, combustível e água com valores significativamente inferiores à média 
portuguesa. A gestão ambiental deste hotel inclui, ainda, um leque alargado de 
actividades com vista à prevenção e separação do lixo, reciclagem e compostagem. 
 
Para acomodar os hóspedes em harmonia com a natureza e região envolventes, o 
chef do hotel prepara uma selecção de pratos com alimentos vegetarianos, integrais 
e benéficos para a saúde, bem como algumas especialidades típicas da Madeira. 
Todos os alimentos são naturais, sem químicos e feitos na hora. O hotel não serve 
alimentos congelados ou pré-cozinhados, e tem sempre pão fresco do dia.  

A área de bem-estar do hotel utiliza em exclusivo produtos naturais. Todos os 
quartos do hotel estão dispostos segundo princípios de feng shui.  
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Tanto a piscina interior como a exterior do hotel são desinfectadas com bromo – um 
produto mais amigo do ambiente e da pele – no lugar do tradicional cloro. Para além 
de inúmeros circuitos para passeio e observação de flores, um percurso adicional 
para se passear descalço conduz-nos pelo jardim do hotel, com uma área de 20 000 
metros quadrados. Ao caminharmos descalços por materiais naturais, vamos 
recebendo massagens nas zonas reflexivas do pé – o hotel permite assim aos seus 
hóspedes um momento de comunhão com a natureza. 

 
B) RSE em linha com as questões ambientais 

O Hotel Jardim Atlântico realiza auditorias externas regulares de forma a optimizar 
continuamente a gestão ambiental do estabelecimento. Para lhe ter sido concedido, 
por exemplo, a "Euro flower", o selo da União Europeia para as actividades amigas 
do ambiente no sector do turismo, o hotel vai buscar quase um quarto da 
electricidade a fontes de energia renováveis, e as águas residuais produzidas são 
tratadas numa estação de tratamento interna do hotel. 

Aliás, o hotel comprometeu-se a envolver os seus operadores regionais com que 
trabalha na protecção da natureza e do ambiente. Tanto os empregados como os 
hóspedes participam voluntariamente nas actividades ambientais do hotel, como o 
programa de reflorestação do Parque Nacional da Madeira, ou em campanhas de 
limpeza nas praias. 

O hotel organiza regularmente conferências e exposições ligadas ao tema da 
construção e do turismo sustentáveis. As actividades de educação ecológica 
promovidas pelo hotel permitem a qualquer pessoa interessada adquirir informações 
sobre as diferentes medidas de protecção ambiental no complexo do hotel – cuja 
missão é também, desde o início, sensibilizar e promover uma interacção mais 
consciente com a natureza e o ambiente.  

 
C) RSE nos produtos e fornecedores  
 
A comida servida no hotel é, na medida do possível, de confecção caseira. Os chefs 
são especializados na preparação de comida vegetariana e integral. Alguns 
produtos, como ervas biológicas, são cultivados no jardim do hotel ou fornecidos por 
agricultores locais. 
 
 
Quais são as razões para a empresa prosseguir a RSE? E de que forma as 
actividades de RSE beneficiam a empresa? 
 
As actividades económicas sustentáveis e a consciência ambiental trazem 
dividendos para o Hotel Jardim Atlântico sob diversas formas. A eficiência energética 
e dos recursos permite reduzir custos operacionais, e o sistema de gestão ambiental 
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prepara o hotel para as exigências futuras em termos de legislação do ambiente. 
Além disto, a imagem e o perfil de eco-hotel ajudam o Jardim Atlântico a chegar aos 
clientes e a fidelizá-los. Este estabelecimento tem contabilizado duas vezes mais 
hóspedes regulares que a média dos hotéis madeirenses. 
 
Por fim, o conjunto de distinções e prémios como hotel “verde” representa um factor 
comercial. Por exemplo, listas como “os 100 campeões do ambiente”, atribuída pelo 
operador turístico TUI, e que já por diversas vezes inclui este hotel, adquirem cada 
vez mais peso junto dos turistas, sobretudo aqueles mais conscientes sobre a 
questão ambiental.   
 
Prémios e concursos (selecção)  
 
1º lugar – "Ecotrophea 2009", Prémio internacional  de  meio ambiente da 
Associação Alemã de Viagens (DRV) para projectos de turismo ecológicos e 
sustentáveis.”  
 
2º lugar no ranking "100 Campeões do Ambiente" galardoado pela TÜV (2009) 
 
1º lugar – "Melhor Hotel Ecológico" entre 600 hotéis europeus, e 2º lugar em 
qualidade de serviço, galardoado por Thomas Cook 2008/2009 
 
Primeiro certificado "Biosphere" atribuído a um hotel português, emitido pela 
organização internacional Responsible Tourism System, em parceria com a 
UNESCO e a Organização Mundial de Turismo. Esta certificação confirma o 
empenho activo da direcção do hotel não apenas na protecção do ambiente no 
próprio estabelecimento, mas também na conservação da cultura e da natureza e 
população envolventes. 
 
 
De que forma beneficiam os stakeholders das actividades de RSE da empresa? 
 

O Hotel Jardim Atlântico implementa um conceito de gestão hoteleira sustentável em 
termos práticos, tendo-se tornado assim numa referência para a indústria de turismo, 
tanto da região como internacional. Com a sua estratégia de RSE, o hotel reforça a 
imagem institucional da ilha da Madeira, conhecida como a ilha das flores entre os 
entusiastas da natureza e das caminhadas. O hotel envolve ainda activamente os 
hóspedes na conservação e aproveitamento ecológico da paisagem natural da 
Madeira.  
 
O entendimento alargado do conceito de RSE e a abordagem criativa do hotel ao 
tema da sustentabilidade podem ser notados, entre várias iniciativas, nas ofertas 
gratuitas a hóspedes desenvolvidas pelo Hotel Jardim Atlântico, no âmbito do 
contexto do “Rótulo Ecológico da UE 2010”. 
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Exercício 7.7. (aproximadamente 45 minutos) 
 
Hotel Jardim Atlântico: "Mês do Rótulo Ecológico Europeu 2010" 
 
Quarta-feira, 15-09-2010, 10:00 – Rega das árvores do parque natural dos 
Estanquinhos, com os hóspedes e colaboradores do hotel; inclui transporte e 
refeição tradicional; colaboração com os serviços florestais da região. 
 

Quinta-feira, 16-09-2010, 10:00 – Actividade "Patchwork" (reutilização de retalhos) 
com imagens criadas a partir de peças de roupa recicladas; em conjunto com os 
idosos da Calheta. 
 
Sexta-feira, 17-09-2010, 11:30 – Passeio botânico e cultural nos Prazeres com o 
director do hotel. 
 

Sábado, 18-09-2010, 20:30 – Conferência “História da Cana-de-açúcar na Madeira”, 
com Vânia Fernandes e apresentação do Engenho da Calheta na sala de 
conferências). 
  
Domingo, 19-09-2010, 21:00 – Vídeo “Nas asas da Freira do Bugio” (ave 
endémica). 
  
Segunda-feira, 20-09-2010, 10:00-22:00 – Visita ambiental guiada para os 
hóspedes com um pequeno questionário em alemão. 
  

Terça-feira, 21-09-2010, 10:00 – Visita ambiental aos alunos do Externato S. 
Francisco de Sales. 
  
Quarta-feira, 22-09-2010, 10:00 – Recolha de sementes para plantação em viveiro, 
com os hóspedes e colaboradores do hotel; inclui transporte gratuito e refeição 
tradicional. 
  

Quinta-feira, 23-09-2010, 15:00 – Acção de sensibilização ambiental e segurança 
contra incêndios, em colaboração com a Câmara Municipal da Calheta.  
  

Sexta-feira, 24-09-2010, 10:00 – Limpeza de trilhos para caminhadas entre o hotel e 
a Maloeira, com os hóspedes e colaboradores do hotel; transporte gratuito e refeição 
tradicional madeirense. 
 

Sábado, 25-09-2010, 20:30 – Conferência “A Floresta Laurissilva; Património 
Mundial da UNESCO” pelo geógrafo Raimundo Quintal, da Direcção Ecológica do 
Parque (na sala de conferências). 
  
Domingo, 26-09-2010, 21:00 – Vídeo “A história da Ilha da Madeira”. 
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Segunda-feira, 27-09-2010, 10:00-24:00 – Visita ambiental guiada aos hóspedes 
com um pequeno questionário em alemão. 
  

Terça-feira, 28-09-2010, 10:00 – Visita a centro de floricultura na Ponta do Sol. 
15:00 – Acção de Formação em separação de resíduos e sensibilização ambiental.  
  

Quarta-feira, 29-09-2010, 10:00 – Rega das árvores do parque natural dos 
Estanquinhos, com os hóspedes e colaboradores do hotel; inclui transporte e 
refeição tradicional, em colaboração com os serviços florestais da região. 
 
Quinta-feira, 30-09-2010, 10:00 – Limpeza do porto do Paúl do Mar; com transporte 
gratuito e refeição tradicional. 14:00-16:00 – Crianças irão pintar motivos alusivos ao 
Rótulo Ecológico Europeu.  
  

Sexta-feira, 01-10-2010, 11:30 – Passeio botânico e cultural nos Prazeres com o 
director do hotel. 14:00-16:00 – Crianças irão pintar motivos alusivos ao Rótulo 
Ecológico Europeu.  
  
Sábado, 02-10-2010, 20:30 – Conferência “A História do Vinho da Madeira” com o 
Eng.º Paulo Rodrigues, do Instituto Vinho Madeira (na sala de conferências). 
 
Domingo, 03-10-2010, 10:00-19:00 – Caminhada para pés descalços, com os 
hóspedes e a população da Calheta. 
  

Segunda-feira, 04-10-2010, 10:00-24:00 – Visita ambiental guiada aos hóspedes 
com um pequeno questionário em alemão. 
  

Terça-feira, 05-10-2010, 10:00 – Recolha de sementes para plantação em viveiro, 
com os hóspedes e colaboradores do hotel; inclui transporte gratuito e refeição 
tradicional. 
 
Quarta-feira, 06-10-2010, 10:00 – Reflorestação no Parque Natural do Paúl da 
Serra, com os hóspedes e colaboradores (com transporte gratuito e refeição 
tradicional), em colaboração com os serviços florestais da região. 
  

Quinta-feira, 07-10-2010, 11:30 – Passeio botânico e cultural nos Prazeres com o 
director do hotel. 
 

Sexta-feira, 08-10-2010, 09:00 – Observação de aves na Calheta, com a 
colaboração da H2O e da SPEA. 
  

Sábado, 09-10-2010, 20:30 – Conferência “Explorando o mundo das orquídeas na 
Ilha da Madeira” com Verena Pregetter (na sala de conferências). 
  

Domingo, 10-10-2010, 21:00 – Vídeo “A história da Ilha da Madeira”.  
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Segunda-feira, 11-10-2010, 10:00-24:00 – Visita ambiental guiada aos hóspedes 
com um pequeno questionário em alemão. 
 

Terça-feira, 12-10-2010, 10:00 – Colheita de bagas de eucalipto com os alunos da 
escola Raposeira. 
 

Quarta-feira, 13-10-2010, 10:00 – Reflorestação no Parque Natural do Paúl da 
Serra, com os hóspedes e colaboradores (com transporte gratuito e refeição 
tradicional), em colaboração com os serviços florestais da região. 
 
Debata com os participantes as ideias e actividades realizadas pelo Hotel Jardim 
Atlântico durante um mês, por ocasião do Rótulo Ecológico Europeu. 
 
Peça aos participantes para, em grupos de 3 a 5 elementos, projectar uma semana 
do ambiente a decorrer num hotel (localização) à sua escolha, no espaço de 30 
minutos. Os grupos deverão apresentar as suas ideias e discuti-las com o grupo. 
 
 
Informações e recursos adicionais 
 
Empresa RSE: Hotel Jardim Atlântico 
País: Portugal/Madeira 
Sector: Turismo  
Actividade principal: Indústria hoteleira e catering  
Morada: Lombo da Rocha – Prazeres, 9370-605 Calheta 
Telefone: 00351 – 291 820 220 
www/@: www.jardimatlantico.com, info@jardimatlantico.com 
Contacto: Maurício Vieira 
Cargo: Director do Ambiente e Qualidade 
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Exemplos de Boas Práticas de RSE 

7.8. Estudo de caso: InnoDämm  

 
Resumo 

A InnoDämm Vertriebsgesellschaft für innovative Dämmstoffe mbH 
comercializa sistemas de isolamento e vácuo ecológicos de topo desde 1999. 
Para este efeito, os 15 elementos da empresa sediada em Paderborn 
(Alemanha) colaboram na selecção de uma rede internacional de fornecedores, 
artesãos e consultores. A InnoDämm mostra aos clientes como utilizar estes 
materiais de isolamento em edifícios antigos, novos, comerciais e industriais 
de uma forma eficiente a nível dos custos. Esta empresa defende que a 
construção e renovação de espaços segundo princípios ecológicos equivalem 
a uma optimização técnica e económica dos próprios edifícios. As vantagens 
para os utilizadores destes edifícios incluem o aumento do conforto, a redução 
de custos e a protecção do meio ambiente. A Responsabilidade Social 
Empresarial (RSE) é já uma parte integrante do core business da InnoDämm, 
indo além das políticas de produto. 

 
De que forma a empresa demonstra responsabilidade social? 
 
A) RSE no âmbito da política de produto e do meio ambiente 
 

Core business: A InnoDämm disponibiliza produtos de isolamento ecológicos e 
rentáveis para edifícios, permitindo aos clientes e utilizadores dos edifícios reduzir 
custos de aquecimento e, ao mesmo tempo, as suas emissões de CO2. 

Consciência ambiental: Através do website www.einsparkraftwerk.com, a empresa 
oferece uma plataforma pública e imparcial a todos os que gostariam de avaliar o 
seu potencial de poupança de custos de aquecimento. São calculadas neste 
processo não só a poupança em termos de custos, mas também a redução das 
emissões de CO2 são calculadas no processo. 

B) RSE no âmbito dos colaboradores e sociedade 

Cultura de transparência e confiança: Na InnoDämm, os colaboradores comunicam 
abertamente os seus erros. Aliás, os erros são vistos como "desejáveis", ao 
contribuírem para um maior desenvolvimento da empresa. Este princípio assenta na 
confiança entre colaboradores e na orientação da cultura corporativa para o factor 
humano. 

http://www.einsparkraftwerk.com/
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Apoio a grupos discriminados no mercado de trabalho: Contrariamente à tendência 
dominante nas empresas actuais, um terço dos colaboradores da InnoDämm tem 
mais de 50 anos de idade, e quase metade têm antecedentes migratórios. 

Intervenção com jovens desfavorecidos: A InnoDämm desenvolveu um curso de 
formação contínua de 2 meses para formar "especialistas em tecnologia de 
isolamento para as profissões do comércio (grupo-alvo: artesãos). Este curso de 
formação também está disponível para jovens desfavorecidos com dificuldades de 
inserção no mercado de trabalho. 

 
Quais são as razões para a empresa prosseguir a RSE? E de que forma as 
actividades de RSE beneficiam a empresa? 
 
Política de produto: A InnoDämm distingue-se dos outros negócios de artesanato 
pela sua gama de produtos e serviços ecológicos, razoavelmente em conta. Desta 
forma, a empresa aponta a um público-alvo que atribui importância a um modo de 
vida ecológico e saudável. 
 
Colaboradores: Uma cultura de transparência e de confiança permite à InnoDämm a 
rápida identificação de erros por parte dos colaboradores. É assim possível 
encontrar soluções de forma rápida e aprender com os erros. O resultado é uma 
constante evolução da qualidade e da própria empresa. A participação dos 
colaboradores nas decisões e nas soluções internas da empresa aumenta a sua 
motivação e satisfação, como consequência directa no valor de negócio. 
 
No âmbito da sua Gestão de Diversidade, a InnoDämm confia na experiência dos 
seus colaboradores com mais de 50 anos, valorizando também as competências de 
criatividade e improvisação dos elementos com antecedentes migratórios, que se 
revelam muitas vezes capazes de resolver problemas de construção não previstos 
no projecto da obra. 
 
Cada vez serão precisos mais especialistas para fazer face à crescente necessidade 
de materiais de isolamento ecológico. Com base na experiência da empresa, é ideal 
haver uma fase de formação intensiva dos colaboradores, durante cerca de 2 
meses, se quisermos alcançar uma alta qualidade no serviço. A empresa planeia 
esta formação intensiva para aumentar o seu quadro de colaboradores recém-
formados. São bem-vindos, igualmente, jovens que ainda não tenham recebido 
qualquer formação. Este curso foi concebido para ir ao encontro das necessidades 
da empresa, em termos de pessoal especializado. 
 
Prémios e distinções: No âmbito do programa federal “Perspectiva 50+, programas 
de emprego regionais para trabalhadores idosos”, a InnoDämm foi distinguida como 
uma empresa de visão. A empresa recebeu ainda uma recomendação para o 
“Premio alemão para o meio ambiente”, atribuído pela Associação Federal de 
Médias Empresas (BVMW). 



                                                                                                                                                                                                                    

                                  ,  
 

The project "InnoTrain CSR" is organized by GILDE GmbH and has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the 
views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 12/2010  

 

InnoTrain CSR 

www.csr-training.eu 

De que forma beneficiam os stakeholders das actividades de RSE da empresa? 
 
Os sistemas eficientes de isolamento da InnoDämm permitem aos clientes reduzir 
custos de aquecimento e as suas emissões de CO2. A plataforma web 
www.einsparkraftwerk.de foi criada para, a partir de vantagens óbvias em termos de 
poupança, incentivar nos consumidores uma reflexão sobre um modo de vida mais 
ecológico e, se possível, fazê-los mesmo optar por um sistema de isolamento 
ecológico. 
 
Ao integrar os colaboradores com mais de 50 anos, a InnoDämm passa uma 
mensagem de apoio para que este grupo de trabalhadores não seja marginalizado 
em termos profissionais. No caso de pessoas com antecedentes migratórios, 
oriundas muitas vezes de minorias e grupos desfavorecidos, o local de trabalho 
representa o principal ponto de contacto para uma integração social bem sucedida. 
 
Os jovens sem qualificações correm o risco de se isolar da sociedade perante a falta 
de perspectivas. A InnoDämm espera também encorajar os mais novos a entrar na 
sua vida activa, começando pelo estabelecimento e concretização de um objectivo, o 
de tirarem uma formação intensiva relativamente curta. Após a conclusão desta 
formação, estes jovens encontram-se qualificados e mais capazes de arranjar um 
emprego atractivo e adequado no mercado de trabalho, que cada vez mais precisará 
de especialistas em sistemas e materiais de isolamento. 
 
 
Exercício 7.8. (aproximadamente 45 minutos) 
 
Parte A) Identifique com os participantes outros exemplos no mercado (sectores, 
ramos de actividade) relacionados ou análogos com a RSE da InnoDämm, nos quais 
os resultados empresariais passem por uma maior integração dos grupos descritos 
abaixo. Que tipos de vantagem podem ser retirados destas formas de integração, 
para os exemplos escolhidos? 
 

1.) Geração 50+ 
2.) Pessoas com antecedentes migratórios 
3.) Jovens não qualificados 

 
Parte B) Peça aos participantes para formarem equipas para pelo menos duas das 
empresas escolhidas como exemplo na primeira parte deste exercício. É pedido às 
equipas que elaborem uma análise SWOT (ver Cap. 8) sobre a integração de grupos 
de pessoas desfavorecidas na empresa, no período de 30 minutos. As equipas 
deverão apresentar as análises que efectuaram sobre a empresa e discuti-las com 
os restantes participantes. 
 
 
 
 

http://www.einsparkraftwerk.de/
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Em alternativa:  
 
Forme grupos pequenos com os participantes e peça-lhes para desenvolver uma 
ideia para uma plataforma Web semelhante à www.einsparkraftwerk.com em 30 
minutos. As equipas podem escolher qualquer sector ou empresa. A plataforma Web 
deve ilustrar as vantagens tanto para a empresa como para sociedade, e deverá ser 
apresentada perante o restante grupo. 
 
 
Informações e recursos adicionais 
 

Empresa RSE: InnoDämm Vertriebsgesellschaft für innovative Dämmstoffe mbH  
País: Alemanha 
Sector: Construção civil 
Actividade principal: Tecnologia de isolamentos 
Morada: Steinbruchweg 15, DE – 33106 Paderborn 
Telefone: +49 52 51 - 87 14 70 
www / @: http://www.innodaemm.de/kontakt@innodaemm.de   
Contacto: Andreas Drewer 
Cargo: Director Executivo 
Número de colaboradores: 15  

  

http://www.einsparkraftwerk.com/
http://www.innodaemm.de/
mailto:kontakt@innodaemm.de
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Exemplos de Boas Práticas de RSE 

7.9. Estudo de caso: memo AG  

 
Resumo 
 
A memo AG é uma empresa de expedição postal com uma linha de produtos 
própria. Fornece “ferramentas” sustentáveis para o dia-a-dia e para o trabalho, 
tanto a empresas como a particulares. Os mais de 10 000 produtos para 
escritório, escola, casa e artigos promocionais que constituem o seu catálogo 
são seleccionados com base em critérios estritamente ecológicos, sociais, de 
qualidade e económicos, demonstrando que os produtos sustentáveis são 
concorrentes sérios aos produtos convencionais. A memo AG e os seus 110 
colaboradores assumiram um compromisso com os critérios de 
sustentabilidade, em todas as divisões desta empresa, fundada em 1990 em 
Greußenheim (Alemanha); critérios esses, que são levados a sério e 
continuamente desenvolvidos. Além disto, a empresa tem vindo também a 
assumir um papel pioneiro, em termos sociopolíticos, na discussão sobre a 
Responsabilidade Social Empresarial (RSE) na economia alemã. 
 
 
De que forma a empresa demonstra responsabilidade social? 
 
A) RSE no core business da empresa 
 
A responsabilidade empresarial tem sido uma parte integrante e essencial da 
filosofia corporativa e de estratégia de negócios da memo AG desde a sua fundação. 
A memo optou por juntar a qualidade aos três pilares da sustentabilidade: ecologia, 
bem-estar social e economia. As convicções ecológicas e éticas combinadas com 
ambiciosos objectivos económicos são a base de todas as decisões empresariais na 
memo AG. A qualidade e gestão integrada do ambiente tornam possível uma 
aplicação coerente de todas as directrizes de sustentabilidade. A memo AG 
estabeleceu um dos primeiros sistemas de gestão certificado simultaneamente nas 
normas ISO 9001 e ISO 14001. 
 
 
B) RSE no âmbito das preocupações ambientais 
 
A contribuição da memo AG para a protecção do meio ambiente e do clima é 
extensa. Acções e campanhas que vão desde a gestão do website, o design da 
gama de produtos até aos processos internos, são continuamente revistas e 
optimizadas de forma a tornarem-se compatíveis com o meio ambiente e o clima. 
Por exemplo, o uso consistente do papel reciclado: O “papel amigo do ambiente” da 
marca “Anjo Azul” é usado não só em todos os catálogos de imprensa, relatórios de 
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sustentabilidade e correspondência, como também serve para uso interno e em toda 
a correspondência operacional. A prevenção de gases nocivos está no topo da lista. 
O próximo passo – caso seja possível – consistirá na redução e, em última análise, 
na compensação de todas emissões de substâncias nocivas que não foram 
possíveis de evitar, através da compra de certificados de redução de emissões 
associados a projectos de protecção climatérica comprovados. 
 
 
C) RSE no âmbito das políticas de recursos humanos 
 
Os colaboradores são o coração e o principal factor de sucesso desta empresa. 
Além de alargadas oportunidades de qualificação e de progressão, com 
correspondência em termos salariais, a empresa permite que todos os empregados 
efectivos participem nos resultados económicos e no valor da empresa. Com esse 
fim, foi criada uma sociedade de investimento para os colaboradores. 
 
 
D) RSE no âmbito dos protocolos institucionais 
 
Além da preservação do meio ambiente, os objectivos de desenvolvimento 
sustentável da memo AG incluem, ainda, a melhoria contínua das estruturas sociais. 
O ratio de produtos de comércio justo está em constante crescimento no catálogo 
geral da empresa. A empresa apoia também algumas instituições sociais na 
Alemanha: um exemplo pode ser retirado do protocolo de cooperação a longo prazo 
com o Centro de Formação Profissional Caritas – Dom Bosco-Werk GmbH 
Würzburg, uma instituição de ensino orientada para a reabilitação profissional e 
social de jovens que exigem uma atenção individual. 
 
 
E) RSE no âmbito do mundo dos negócios da sociedade 
 
Há 20 anos que a memo AG lida com aspectos de sustentabilidade de forma 
intensiva e sempre com um foco no lado prático. A empresa tornou-se um ponto de 
referência em questões ecológicas para muitos clientes e fornecedores – e não só 
no que diz respeito à sua gama de produtos. Um grande número de organizações e 
associações ambientais valoriza e procura o know-how da memo AG neste campo, 
seja a consultar a empresa sobre os seus próprios projectos ou a propor parcerias 
de longo prazo. A memo está envolvida de forma regular no desenvolvimento de 
soluções inovadoras destinadas a promover a ideia de sustentabilidade, apoiando 
projectos públicos de investigação, eventos e acções relacionadas com este tema. A 
memo AG é membro e participa de forma empenhada numa série de organizações e 
de associações de renome na área da sustentabilidade – nalguns dos casos, desde 
a sua fundação. 
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Quais são as razões para a empresa prosseguir a RSE? E de que forma as 
actividades de RSE beneficiam a empresa? 
 
As actividades e iniciativas de sustentabilidade não representam uma ferramenta de 
marketing para a memo AG, nem se resumem a acções isoladas de “branqueamento 
ecológico”. De facto, a empresa coloca os seus valores ecológicos e éticos, bem 
como a sua responsabilidade social, na base das suas decisões de negócio. Um dos 
seus maiores objectivos é retirar os produtos ecologicamente e socialmente 
compatíveis do “nicho” onde normalmente se encontram e oferecê-los ao grande 
público, a um preço competitivo. Isto é o que a memo define como a sua 
oportunidade de gerar efeitos dignos de registo em prol dos outros seres humanos, 
do meio ambiente e do clima, dando o seu pequeno contributo para que as futuras 
gerações recebam de herança um “ambiente em que vale a pena viver e que vale a 
pena cuidar”. 
 
Na memo AG, os resultados não são expressos (apenas) pelas vendas e pelo lucro; 
são reflectidos sobretudo pelo facto da noção de sustentabilidade ter encontrado 
uma plataforma no seio da empresa e em todos os seus aspectos de negócio, e 
revelam-nos que mais e mais pessoas estão a voltar-se para as alternativas 
ecologicamente e socialmente compatíveis. 
 
Prémios e distinções: Além de inúmeros prémios e distinções, a memo AG foi 
agraciada com o "Preço alemão de sustentabilidade” em 2009, sob o alto patrocínio 
da Chanceler Federal Angela Merkel. 
 
 
De que forma beneficiam os stakeholders das actividades de RSE da empresa? 
 

A comunicação honesta, transparente e aberta, bem como o diálogo intenso e 
pessoal com todos os stakeholders da empresa – colaboradores, clientes, 
fornecedores, parceiros de cooperação – têm sido uma ferramenta importante para a 
memo AG desde a sua fundação. Ao responder a pedidos, sugestões e também às 
críticas dos stakeholders, a empresa beneficia e reforça-se sobretudo no âmbito da 
concepção e do desenvolvimento da sua gama de produtos. 
 
Mas também os stakeholders têm beneficiado do know-how e da credibilidade da 
memo AG. Os clientes podem confiar em que o produto memo num dado mercado, é 
a melhor opção de um ponto de vista ecológico e social. A memo AG é ainda 
considerada pioneira no desenvolvimento sustentável das actividades e decisões de 
negócio. Tem contribuído com o seu know-how há vários anos para uma vasta rede 
de empresas, organizações não-governamentais (ONG) e outras instituições. 
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Exercício 7.9. (aproximadamente 30 minutos) 
 
Peça aos participantes para formarem 4 a 5 grupos pequenos, com o objectivo de 
discutirem o fornecimento de uma “sala de escritório mais sustentável”, numa 
determinada empresa. Dê às equipas folhas de papel flipchart. Nos seguintes 20 
minutos de trabalho em grupo, pede-se às equipas que elaborarem uma 
apresentação da sua sala de trabalho exemplar, através de rascunhos e tópicos. As 
equipas deverão elaborar ainda uma "lista de encomendas” à empresa memo AG. 
 
No final do trabalho em equipa, recolha as folhas flipchart e afixe-as nas paredes da 
sala de aula. Peça então aos grupos para apresentarem, um de cada vez, a sua sala 
de escritório e lista de encomendas à memo AG. No final da apresentação, os 
resultados podem ser avaliados colectivamente e eleita a “sala de escritório mais 
sustentável” entre todas. Como alternativa, pode, numa folha de flipchart extra, 
agrupar e combinar as diferentes ideias de cada equipa para gerar um conceito 
global de sala. 
 
 
Informações e recursos adicionais 
 

Empresa RSE: memo AG  
País: Alemanha 
Sector: Correio e encomendas postais 
Actividade principal: Comercialização de material escolar, material de escritório, 
mobiliário de Jardim, produtos de higiene, artigos promocionais 
Morada: Am Biotop 6, 97259 Greußenheim 
Telefone: 0049 – 9369/905-0 
www / @: www.memo.de, info@memo.de 
Contacto: Lothar Hartmann 
Cargo: Director de gestão de sustentabilidade 
Número de colaboradores: 110 
  

http://www.vaude.de/
http://www.memo.de/
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Exemplos de Boas Práticas de RSE 

7.10. Estudo de caso: SMA Solar Technology AG  

 
Resumo 
 
A SMA é uma empresa líder no mercado de inversores solares e sistemas de 
vigilância para instalações fotovoltaicas. A SMA está sediada em Niestetal, 
perto de Kassel (Alemanha), estando representada em quatro continentes, 
através de 14 filiais no estrangeiro. Reunindo mais de 5 500 colaboradores, 
este grupo empresarial tem recebido nos últimos anos várias distinções pelo 
seu desempenho excepcional como empregador. A sua política de 
Responsabilidade Social Empresarial (RSE) é reflectida no seu core business e 
estabelece actualmente padrões no seu sector (por exemplo, na produção 
neutra de CO2 e os sistemas energéticos sustentáveis para edifícios urbanos). 
 
 
De que forma a empresa demonstra responsabilidade social? 
 
A) RSE no ambiente e no mercado 
 
Produtos e core business: Os inversores da SMA são o principal componente de 
qualquer sistema de energia fotovoltaica e são hoje um factor importante para a 
redução das emissões de CO2. A eficiência e a optimização de materiais que 
caracteriza os produtos da SMA permitem uma superior eficiência energética e 
conservação de recursos. 
 
Gestão ambiental: A certificação de gestão ambiental na norma ISO 14001, 
concedida às instalações da empresa em Niestetal, deu um forte impulso ao tema da 
protecção ambiental. A eficácia deste sistema de gestão é analisada através de 
auditorias internas periódicas. 
 
Conceito energético sustentável: A SMA dá especial importância à eficiência 
energética e à utilização de energias renováveis, colocando a gestão sustentável do 
meio ambiente e recursos naturais como um componente chave na sua declaração 
de missão. Desde cedo, a empresa percebeu a necessidade de integrar os sistemas 
fotovoltaicos nas instalações da empresa, ampliando-os de forma consistente à 
medida que ia construindo novos edifícios. A construção da sua fábrica de 
inversores neutra em CO2 tem permitido à SMA combater as emissões prejudiciais 
ao ambiente desde o início do processo de produção. O conceito de neutralidade de 
CO2 baseia-se essencialmente em dois pontos: primeiro, na redução de CO2 
através da prevenção, ou seja, minimizando as necessidades de energia da 
empresa; e em segundo, no recurso às energias renováveis para suprir a 
necessidade energética que permanece depois de todos os esquemas de poupança 
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aplicados. O nível de produção de cinco gigawatts, por ano, na Central Solar 1 da 
SMA torna-a a maior unidade de produção de inversores do mundo, estabelecendo 
ainda, pela sua capacidade e design de construção, novos padrões de produção 
industrial. Com esta central, a SMA demonstra que uma produção industrial neutra 
em CO2, de última geração e ao mais alto nível, já é hoje possível, assumindo um 
papel pioneiro na protecção climatérica. A Academia Solar aplica também um 
conceito energético inovador, combinando-o com um design atraente. Este novo 
edifício é autosustentado em termos energéticos e de fornecimento de calor, 
recorrendo a energias renováveis. A SMA pretende com isto demonstrar que um 
sistema energético de grande dimensão, alimentado a energia fotovoltaica, e 
complementado com uma fonte de co-geração a partir do biogás, (CHP – 
Combinated Heat and Power) é perfeitamente capaz de sustentar uma utilização 
comercial normal ao longo de um ano. Este conceito holístico de energia será 
também aplicado na construção de uma área comercial futura. O recurso a energias 
renováveis locais, a prossecução do menor consumo energético possível e o uso 
eficiente de recursos energéticos configuram a busca de um conceito sustentável de 
energia, que deverá ser alargado à futura área comercial projectada pela empresa. 
 
Gestão da mobilidade corporativa: A gestão da mobilidade corporativa da SMA está 
interligada com a protecção climatérica. Para além de múltiplas actividades 
relacionadas com a política de mobilidade sustentável na empresa, a SMA esforça-
se por sensibilizar os seus colaboradores a utilizar formas de mobilidade mais 
amigas do ambiente.  
 
 
B) RSE na sociedade 
 
A SMA considera-se parte integrante da sociedade, tanto ao nível global como local, 
nas regiões onde está implantada. A empresa ajuda – numa acepção de “bom 
vizinho” – e assume responsabilidades nas suas diferentes localizações. Assim, a 
SMA promove também o desenvolvimento de energias renováveis nas regiões do 
terceiro mundo. O envolvimento dos colaboradores é uma parte importante deste 
processo, só possível através de uma identificação com os valores, objectivos e 
cultura corporativa da SMA. 
 
Apoio à auto-suficiência energética (ajuda externa): Fornecimento completo de 
energia a partir de fontes locais – a SMA tem visado este objectivo estratégico desde 
a sua fundação. Este tópico é particularmente importante para as milhões de 
pessoas que habitam em regiões que não estão, ou estão apenas parcialmente 
ligadas a sistemas públicos de fornecimento de energia. A SMA está, por isso, 
envolvida numa série de projectos de ajuda externa que visam facilitar o acesso à 
energia eléctrica. 
 
Educação e investigação: A SMA sabe, por experiência própria, que a investigação e 
o desenvolvimento são o motor para a inovação na sustentabilidade. Dessa forma, a 
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SMA dá o seu apoio a iniciativas internas e externas criadas para despertar o gosto 
pelas ciências naturais e pela tecnologia junto dos mais jovens. 
 
Envolvimento local: Sendo uma das maiores empresas na sua região, a SMA está 
bem ciente da sua responsabilidade social e esforça-se por dar um contributo 
positivo para o desenvolvimento regional. A empresa cumpre assim uma orientação 
para as questões sociais, culturais e ambientais com impacto nas suas imediações, 
concretizada de diversas formas. 
 
 
C) RSE entre colaboradores 
 
O sucesso da SMA assenta, entre outros factores, na produtividade e no 
envolvimento dos seus colaboradores. Apenas os colaboradores qualificados e 
motivados podem conduzir uma organização a bons resultados. Consequentemente, 
esta empresa está empenhada em criar um ambiente de trabalho estimulante e 
desafiador. 
 
Cultura empresarial colaborativa: A SMA defende uma gestão empresarial 
colaborativa. Valores como a equidade, a confiança, o espírito de equipa e o 
respeito mútuo são componentes da maior importância. Cada colaborador é 
incentivado a agir de forma responsável e a tomar as suas próprias decisões. São 
essenciais, neste contexto, uma comunicação transparente em todos os níveis da 
empresa, e a assimilação dos objectivos corporativos. Este conceito de gestão 
colaborativa integra já a participação financeira dos colaboradores. Desde a sua 
fundação, a SMA atribui a todos os colaboradores um prémio de desempenho por 
resultados, complementar ao seu salário anual. A educação e a formação contínua 
estão intimamente relacionadas com a cultura empresarial da SMA. Os 
colaboradores são incentivados a ter, em média, cinco dias de formação contínua 
por ano. Além de oportunidades de formação contínua externa, a SMA oferece ainda 
programas de formação internos, vários workshops e seminários. Esta oferta 
formativa acima da média em cerca de dez por cento (2009) pode ser considerada 
como um sinal de responsabilidade social perante os jovens numa região 
estruturalmente incipiente nesta matéria. 
 
Protecção e promoção da saúde: A SMA orgulha-se de ter uma longa tradição em 
actividades desportivas. A prática de exercício físico promove não apenas a saúde, 
mas também o espírito de equipa e a convivência social. A empresa disponibiliza um 
ginásio de fitness a todos os colaboradores. Entre outras coisas, são oferecidas 
sessões regulares de relaxamento, de exercício e de prevenção de doenças. Foram 
criados dias dedicados à saúde uma vez por ano, com dicas valiosas para o bem-
estar e saúde no local de trabalho, entre outras actividades. 
 
Equilíbrio entre trabalho e vida pessoal: A satisfação dos colaboradores é vital para 
a SMA, aumentando a sua atractividade como empregador. Para ajudar os 
colaboradores a equilibrarem o seu trabalho com a vida pessoal, a SMA promove 
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uma série de actividades. Por exemplo, o serviço de apoio à família da SMA garante 
aconselhamento a jovens pais, ajudando-os a gerir dias de férias e facilitando o seu 
regresso ao trabalho, flexibilizando horários de trabalho e dando-lhes alguma 
liberdade na organização das suas tarefas profissionais. 
 
 
Quais são as razões para a empresa prosseguir a RSE? E de que forma as 
actividades de RSE beneficiam a empresa? 
 
O modelo de negócios da SMA baseia-se na capacidade para assumir 
responsabilidades, um componente essencial da cultura desta empresa desde a sua 
fundação. Para a SMA, Responsabilidade Social Empresarial significa combinar os 
resultados económico com a sustentabilidade e a protecção do meio ambiente. A 
RSE está reflectida no core business desta empresa, de uma forma estratégica e de 
longo prazo. Por exemplo, a SMA tem introduzido, de forma transversal, a protecção 
do meio ambiente em toda as estruturas, processos, no âmbito do seu sistema de 
gestão ambiental. 
 
A RSE é vista na SMA como um elemento de diferenciação competitiva, tanto ao 
nível do seu mercado como no âmbito do recrutamento de recursos humanos. Este 
compromisso não só aumenta a satisfação dos colaboradores, mas também a sua 
imagem para o exterior. As distinções e prémios recebidos pela empresa em 2010 
reflectem esta ideia: 
 
1º lugar  no concurso “Conceitos inovadores na gestão da mobilidade” 
1º lugar no “Prémio de Eficiência Energética” pelo conceito energético aplicado na 
Central Solar 1 
2 º lugar na classificação dos melhores empregadores da Alemanha (“Great Place to 
Work”®) na categoria “Empresas com 2000 a 5000 colaboradores” 
3 º lugar na classificação dos melhores empregadores da Alemanha (“Great Place to 
Work”®) na categoria “Empresas com mais de 500 colaboradores” 
Prémio especial na categoria “Aprendizagem ao longo da vida” (“Great Place to 
Work” ® Europa) 
 
 
De que forma beneficiam os stakeholders das actividades de RSE da empresa? 
 
Os grupos-alvo e os stakeholders da SMA beneficiam de diversas formas deste 
envolvimento social da empresa. Isso inclui não só apoios financeiros e donativos, 
mas ainda a transferência de conhecimentos ou o envolvimento e o compromisso 
pessoal dos colaboradores. Por exemplo, a SMA integra o seu objectivo estratégico 
e de RSE de fornecimento completo de energia a partir de fontes locais na 
cooperação e ajuda externa, criando impulsos decisivos para o desenvolvimento 
sustentável através de recursos, know-how e de soluções internas, derivados do seu 
próprio core business. 
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A SMA assume perante o seu mercado a defesa de que um sistema de produção 
moderno, de alta qualidade técnica e neutro em CO2 é praticável e competitivo nos 
dias de hoje. Mais uma vez, o compromisso de RSE desta empresa está 
estreitamente interligado com o seu core business, reforçando a credibilidade da 
SMA perante os seus stakeholders. 
 
 
Exercício 7.10. (aproximadamente 60 minutos)  
 
Organize um “Café Global de RSE” com os participantes (Cap. 8, Módulo 8.5), 
baseado no exemplo da SMA Solar Technology AG. O tópico deste Café Global 
será: “Que papel terá a RSE daqui a cinco anos na SMA?” Peça aos participantes 
para formarem três pequenos grupos e prepare três rondas de debate sobre as 
seguintes áreas de RSE:  
 

A) Ambiente e mercado 
B) Sociedade 
C) Colaboradores 

 
Num período de preparação com cerca de 15 minutos, os grupos serão convidados 
a escolher um moderador para cada uma das três rondas de debate, e a discutir em 
grupo os conteúdos e o papel dos moderadores. Com os moderadores rotativos em 
cada mesa, todos os participantes poderão participar activamente neste Café Global 
de RSE em pelo menos duas rondas. 
 
Inicie então as três rondas de debate com 15 minutos cada, nas quais todos 
participantes deverão contribuir com as suas ideias para os programas e as metas 
da SMA, nos próximos 5 anos. 
 
Concluídas as três rondas de discussão do Café Global, os resultados poderão ser 
apresentados perante todo o grupo de participantes. 
 
 
Informações e recursos adicionais 
 

Empresa RSE: SMA Solar Technology AG 
País: Alemanha 
Sector: Indústria de energia solar 
Actividade principal: Inversores solares e sistemas de vigilância para instalações 
fotovoltaicas 
Morada: Sonnenallee 1, DE - 34266 Niestetal 
Telefone: +49 561 9522-1121 
www / @: http://www.sma.de/Volker.Wasgindt@SMA.de 
Contacto: Volker Wasgindt 
Cargo: Director de Comunicação e Relações Públicas 
Número de colaboradores: 5 500  

http://www.sma.de/
javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,Xqnmgt0YcuikpfvBUOC0fg');
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Exemplos de Boas Práticas de RSE 

7.11. Estudo de caso: WBM Wohnungsbaugesellschaft Berlin-Mitte  

 
Resumo 
 
A WBM Wohnungsbaugesellschaft Berlin-Mitte mbH é uma empresa pública do 
sector imobiliário, e deve as suas origens ao antigo centro de gestão urbana 
de Berlin-Centro (KWM) da ex-RDA, que deu lugar a esta empresa em 1990. A 
empresa gere e vende apartamentos para arrendar, propriedades, moradias e 
espaços industriais, numa rede de edifícios próprios e de proprietários 
externos. No mercado imobiliário de Berlim, a WBM é o maior operador 
imobiliário nos bairros de Mitte e Friedrichshain. O seu parque habitacional 
reúne mais de 35 000 unidades, localizadas maioritariamente no centro de 
Berlim. A WBM garante uma gestão imobiliária personalizada para as suas 
cerca de 1 700 unidades industriais. A oferta imobiliária da WBM para negócios 
caracteriza-se por zonas nobres de Berlim como a Alexanderplatz, a Vorstadt 
Spandauer, a Nikolaiviertel e a Friedrichstrasse. Com perto de 350 
colaboradores, esta empresa factura anualmente perto de 220 milhões de 
euros. A WBM considera a Responsabilidade Social Empresarial (RSE) um 
contributo construtivo para as zonas onde o seu parque habitacional está 
localizado. Desta forma, a sua estratégia de RSE centra-se tanto numa 
avaliação rigorosa e sustentável do seu parque habitacional, como na 
preservação do meio ambiente nas zonas envolventes aos seus imóveis. 
 
 

De que forma a empresa demonstra responsabilidade social? 
 
A) RSE no core business 
 
O parque habitacional da WBM também influencia a paisagem arquitectónica do 
centro da cidade de Berlim. Alguns edifícios da empresa têm a assinatura de 
arquitectos de renome no pós-guerra. Cerca de 90 destes edifícios foram declarados 
monumentos históricos. Com a renovação e reparação dos seus edifícios, a WBM 
assume uma responsabilidade social perante o património cultural arquitectónico da 
sua cidade. Por exemplo, perto de 80 por cento do bairro Nikolaiviertel, o centro 
histórico de Berlim, é propriedade da WBM. Ao valorizar e divulgar um percurso 
histórico específico ao longo do bairro Nikolaiviertel, a empresa está contribui para a 
preservação do perfil cultural do bairro. A WBM é também um dos principais 
patrocinadores de eventos locais, como, por exemplo, o festival de história 
“Historiale”, o maior do género na Europa. A empresa tenta desta forma chamar a 
atenção tanto dos berlinenses como dos turistas para este bairro, e os seus 
restaurantes, lojas e museus. 
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A vontade de assumir um papel de responsabilidade pelo património cultural de 
Berlim é também demonstrada pela compra e restauro, em observância com as 
normas aplicáveis a monumentos históricos, do complexo arquitectónico "Casa do 
Professor – Centro de Congressos de Berlim" na praça Alexanderplatz. A sua cúpula 
suspensa construída por Hermann Henselmann no estilo modernista, em 1964, 
ostenta a maior pintura mural da Europa ("Nossa vida"), da autoria de Walter 
Womacka, na sua fachada de 875 m². Em 2004, a WBM restaurou este monumento 
histórico e arquitectónico da história da RDA, equipando-o técnica e estruturalmente 
às exigências futuras. Os interessados podem visitar o complexo arquitectónico e o 
mural, no âmbito de uma exposição permanente comissariada pela WBM no salão 
da "Casa do Professor". 
 
Várias propriedades da WBM apresentam uma importância histórica, social ou 
cultural digna de registo. A WBM responde às diferentes necessidades dos 
moradores destes edifícios (como por exemplo, a residências de artistas 
Schwarzenberg) através de actividades personalizadas de RSE. Garantir uma 
habitação temporária a jovens artistas para desenvolverem a sua actividade em 
Berlim-Mitte é algo que tem já uma longa tradição na WBM. Na visão da empresa, os 
projectos artísticos de relevo reforçam a imagem de Berlim como centro criativo e 
expressam o charme especial do bairro de Mitte. Por exemplo, esta empresa 
imobiliária deu uma contribuição significativa na criação de um ninho de empresas 
culturais e projectos criativos em Mitte. Com o tempo, estes projectos de residência 
temporária acabaram por dar origem a vários projectos artísticos e culturais 
conhecidos, como a Kunsthaus Acud, a Kalkscheune ou a residência de artistas 
Louise. 
 
 
B) RSE entre inquilinos 

Os colaboradores da WBM lidam com uma grande diversidade de inquilinos no 
centro de Berlim. Mitte ocupa o primeiro lugar entre os bairros da cidade em termos 
de residentes com antecedentes migratórios, que representam 44,5% do total. Os 
inquilinos da WMB são descendentes de cerca de 100 nacionalidades diferentes. 
Por esta razão, a WBM tem publicado, há vários anos, guias para os inquilinos em 
alemão, inglês e turco. 

 
C) RSE no local de trabalho 

Para promover especificamente as competências interculturais e intergeracionais 
dos seus colaboradores, a WBM associou-se à “Carta da diversidade” em 2009. 
Consequentemente, a empresa comprometeu-se contratualmente a apresentar, de 
forma positiva, os temas "Variedade e Diversidade". Assim, a valorização e o 
respeito pelos colaboradores são colocados na base da cultura corporativa e de 
desenvolvimento do pessoal, ajustada à grande heterogeneidade de níveis e tipos 
de qualificações dos colaboradores. A empresa cria oportunidades de reflexão e de 
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brainstorming, em linha com a sua diversidade corporativa, aproveitando-as para a 
comunicação, e interligando-as estrategicamente com o compromisso que acaba por 
firmar com os bairros com que trabalha. A empresa mantém, ainda, ligações e 
contactos no âmbito da "Diversidade", com as diversas associações e ONG que 
figuram na sua rede de inquilinos. 

A WBM considera ainda que a proporção de 44% de mulheres em lugares de chefia, 
em todas as suas áreas, cumpre os princípios corporativos de igualdade de 
oportunidades. Para assegurar o recrutamento de jovens trabalhadores qualificados, 
em resposta às necessidades futuras da força de trabalho, a empresa oferece 
programas de formação integrada, de grau duplo, tentando ir mais além da formação 
profissional tradicional. A WBM nomeou colaboradores diversos para representarem 
pessoas com deficiência grave. A estes colaboradores, é pedido que frequentem 
regularmente sessões de formação, e que partilhem as suas experiências junto de 
representantes dos colaboradores e na concertação social dentro da empresa. A 
empresa promove desta forma a partilha de informação e sensibilização sobre o 
tema da deficiência com todos os colaboradores. 

Como um membro activo da iniciativa empresarial "mehrwert Berlim ", a WBM, em 
conjunto com outras empresas públicas, apresentou as suas experiências de RSE 
no local de trabalho para o programa Focus 2010 ("Bom trabalho"). 
 
 
D) RSE no ambiente 
 
Desde há duas décadas que a WBM tem vindo a reduzir de forma consistente as 
emissões de CO2 no seu parque habitacional. Durante este período, o consumo 
médio de energia dos edifícios baixou para metade, de aproximadamente 200 kWh 
/m²/ano, em 1990, para cerca de 100 kWh/m²/ano, em 2010. A WBM concretiza este 
grande investimento, ambientalmente relevante, em actividades de restauro, 
modernização e reparação dos seus edifícios (nomeadamente no isolamento de 
fachadas e tectos em sótãos e caves, e na substituição de janelas). A gestão 
ambiental da WBM inclui ainda a renovação e modernização das estações de 
tratamento de água e das instalações de aquecimento, assim como a passagem 
para métodos de aquecimento urbano (já em vigor em mais de 70 por cento do 
parque habitacional). A poupança de cerca de 50 por cento em energia térmica 
permite uma redução na emissão de CO2 em mais de 30 000 toneladas de 
CO2/ano. 
 
Ao mudar, nos seus escritórios centrais, o sistema de aquecimento para fontes 
combinadas de co-geração de calor e energia, a WBM conseguiu reduzir 
significativamente a emissão de poeira fina e CO2 no seu próprio funcionamento e 
operações. 
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E) RSE associada a cultura, assuntos sociais e comunicação  

A RSE interliga-se na WBM com o departamento de comunicação: é aqui que as 
actividades estratégicas de RSE da direcção, os contactos e experiências 
resultantes da colaboração em iniciativas de RSE, e ainda o diálogo com os 
stakeholders da empresa convergem com os representantes do sector cultural e das 
organizações sociais. Os inúmeros apoios a projectos culturais e sociais pela WBM 
não se limitam a donativos e patrocínios, e influenciam efectivamente o core 
business desta empresa, como é o caso da concessão (temporária) do parque 
habitacional para iniciativas e eventos. Desde a anexação da parte oriental de 
Berlim-Mitte, após a reunificação da Alemanha, a WBM tem vindo a contribuir 
significativamente para a fixação das artes e da cultura no coração da cidade, 
através da utilização temporária e sistemática, em contratos de arrendamento, de 
artistas e produtores. Hoje, a WBM continua este envolvimento, em grandes e 
pequenos projectos. Espectáculos recentes na “Casa das Artes Cénicas”, ou a 
exposição de arte contemporânea na antiga "Casa da Hungria" têm gerado o maior 
interesse na comunidade artística. 

A WBM lida abertamente com temas controversos, ao nomear, por exemplo, artistas 
urbanos e de rua, considerados por muitos como meros “vândalos” da propriedade 
privada, através do projecto de design colaborativo em fachadas de edifícios. A 
WBM tem-se esforçado também por debater o fenómeno das "estruturas de betão 
pré-fabricadas" através de campanhas de comunicação, que juntam peritos 
independentes. Pretende-se com estas acções acabar com os clichés e reforçar a 
coesão social sobre o parque habitacional nesta zona central de Berlim. 

Além da documentação tradicional requerida pelos marcos arquitectónicos, 
sobretudo na colaboração com os editores de livros e de revistas de arquitectura, a 
WBM está também a alargar a sua comunicação por meio de vídeos de imprensa e 
da internet. A empresa encomendou uma série de documentários que destacam, 
acima de tudo, o envolvimento social e artístico dos inquilinos da WBM. 

 
Quais são as razões para a empresa prosseguir a RSE? E de que forma as 
actividades de RSE beneficiam a empresa? 
 
O principal requisito de gestão da WBM é conseguir planear prospectivamente, 
antecipando o desenvolvimento das zonas envolventes dos imóveis nos próximos 20 
a 30 anos. A RSE é o ponto de partida para a empresa garantir a conservação, a 
longo prazo, do valor do seu parque habitacional. A WBM assegura a sua 
sustentabilidade investindo na atractividade dos seus edifícios e zonas de habitação. 
Num centro cultural e político como a metrópole de Berlim, e devido também às 
carências sociais em pontos críticos da cidade, a RSE da WBM cruza quase todos 
os temas sociais. Assim, a WBM orienta fortemente a sua estratégia de RSE para 
uma postura de versatilidade. A gestão de RSE tenta integrar, em especial, os 
critérios de RSE com um efeito de longo prazo e com o impacto concorrencial no 
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competitivo mercado internacional. A iniciativa de RSE “mehrwert Berlim” permite 
obter efeitos de sinergia e a troca de experiências na gestão do bairro a partir do 
diálogo com parceiros sem fins lucrativos, e da convergência de esforços com outras 
empresas de urbanismo da cidade. As actividades de RSE personalizadas e com 
possibilidade de implementação rápida são o alvo preferencial do departamento de 
comunicação da WBM, devido ao seu potencial de interligação e de interacção com 
o público e os stakeholders. 
 
 
De que forma beneficiam os stakeholders das actividades de RSE da empresa? 
 

A gestão de RSE da WBM está solidamente alicerçada no desenvolvimento 
sustentável do bairro. Esta é positiva não só para os inquilinos, mas para todo o 
ambiente envolvente. Por seu lado, também a equipa da WBM usufrui desta gestão, 
não só enquanto colaboradores, mas também como, muitas vezes, inquilinos da 
própria empresa. A integração dos stakeholders na comunicação corporativa reforça 
a identificação, vontade de cooperar e de fidelização junto de inquilinos, mas 
também entre os opinion makers deste sector. 
 
 
Exercício 7.11. (aproximadamente 60 minutos)  
 
Peça aos participantes para formarem pequenos grupos de 3 a 5 pessoas e fazerem 
um rascunho sintético sobre o planeamento de um dia dedicado ao tema “Variedade 
e Diversidade” na WBM. Durante 45 minutos, os grupos deverão elencar os 
diferentes stakeholders da WBM numa folha de papel flipchart, descrevendo o seu 
papel neste dia dedicado à “Variedade e Diversidade”. Os resultados serão depois 
apresentados e discutidos colectivamente por todos os participantes. 
 
 
Informações e recursos adicionais 
 

Empresa RSE: Wohnungsbaugesellschaft Berlin-Mitte (WBM) mbH 
País: Alemanha 
Indústria: Sector imobiliário 
Actividade principal: Gestão de imóveis privados e industriais e venda de imóveis 
Morada: Dircksenstr. 38, 10178 Berlin  
Telefone: 0049 – (0)30 – 2471 30 
www / mail: www.wbm.de, info@wbm.de 
Contacto: Steffi Pianka  
Cargo: Director de Comunicação Corporativa 
Número de colaboradores: 350 
  

http://www.vaude.de/
http://www.wbm.de/
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Exemplos de Boas Práticas de RSE 

7.12. Estudo de caso: Siemens Zrt.  

 
Resumo 
 
A Siemens tem presença activa na Hungria desde 1890. Desde então, esta 
empresa, sediada em Budapeste, foi pioneira na modernização e no 
desenvolvimento de infra-estruturas, bem como na indústria eléctrica e 
electrónica. A empresa comercializa produtos, sistemas e soluções da 
Siemens na Hungria, disponibilizando uma gama de serviços que vai desde a 
consultoria, a criação de projectos, instalação, arranque industrial a operações 
técnicas de manutenção nas seguintes áreas: energia e gestão ambiental, 
tecnologias médicas, automação industrial e gestão de tráfego, infra-
estruturas industriais e empresariais, soluções e serviços de TI. Em 2010, as 
empresas do Grupo Siemens a operar na Hungria empregavam um total de 
1857 trabalhadores, contribuindo para a economia húngara com um volume de 
negócios total de HUF 89,7 bilhões (cerca de 319 milhões de euros). Na 
Hungria, a Siemens está a adaptar os programas de Responsabilidade Social 
Empresarial (RSE) da empresa a nível mundial às características e 
necessidades regionais deste país. 
 
 

De que forma a empresa demonstra responsabilidade social? 
 
 
A) Programas de RSE da Siemens como estratégia chapéu a nível mundial  
 
O Grupo Siemens desenvolve uma actividade como investidor, fornecedor 
empregador e cliente em 190 países, nos quais se considera parte integrante da 
sociedade. Para assegurar o futuro da empresa a nível internacional, a Siemens 
contribui para um desenvolvimento sustentável nas regiões em que se encontra 
localizada. Com esta finalidade, a empresa tem levado a cabo programas de RSE 
em todo o mundo. As acções orientadas para a educação e o apoio social foram 
agrupadas sob os programas-chapéu "Siemens Generation21" e "Siemens Caring 
Hands". Sendo um programa de promoção da excelência, o “Siemens Generation21” 
foi concebido para fomentar o interesse de crianças, adolescentes e adultos jovens 
nas ciências naturais e tecnologia. O programa “Siemens Caring Hands” engloba o 
envolvimento voluntário dos colaboradores, a atribuição de donativos e a ajuda em 
casos de emergência por parte empresa. A Siemens cumpre ainda aquela que 
considera uma função social de relevo através da promoção das artes e da cultura. 
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As delegações regionais participam nestas estratégias-chapéu e nos programas de 
RSE mundiais da Siemens, orientadas para a realidade do respectivo país onde se 
encontram. 
 
 
B) Envolvimento de RSE na Hungria 
 
Nos últimos anos, a Siemens alicerçou o seu papel de Cidadania Empresarial na 
Hungria através das seguintes actividades: 
 
 
“Siemens Generation21”: A Siemens Zrt. Apoia a Universidade Técnica de 
Budapeste na melhoria dos seus currículos académicos das áreas de Engenharia. 
Este apoio consiste, segundo acordos anuais de cooperação, na doação de 
materiais (equipamento técnico), na atribuição de “Prémios de Excelência Siemens”, 
no reconhecimento dos alunos com melhor desempenho e na promoção da 
formação técnica de Engenharia em língua alemã (licenciatura bilingue). Outros 
parceiros de cooperação na promoção do ensino superior na Hungria incluem a 
Universidade Corvinus, a Faculdade de Economia e o ISES (Instituto de Estudos 
Sociais e Europeus). 
 
Para promover o ensino técnico-científico e ambiental desde a idade pré-escolar até 
à universidade, a Siemens Zrt. participa  no  programa  nacional "THE" ("Together 
for Human Excellence"), destinado a revelar talentos e a promover a investigação. A 
Siemens Zrt. também actua como patrocinador exclusivo da  revista online e o portal  
“Élhető Dobra” (“Terra Habitável”). Em 2010, a Siemens Zrt. distribuiu ainda 50 kits 
de pesquisa por creches e jardins-de-infância húngaros, garantindo também a 
respectiva assistência logística e metodológica. 
 
 
“Siemens Caring Hands”: Nos últimos anos, a assistência e solidariedade a grupos 
desfavorecidos como crianças doentes, pessoas cegas e deficientes visuais, famílias 
carenciadas e Aldeias SOS, estavam em primeiro plano na execução deste 
programa na Hungria. Em 2010, a actividade dominante foram as operações de 
socorro às vítimas de catástrofes. As empresas húngaras do Grupo Siemens e os 
respectivos colaboradores angariaram montantes significativos de dinheiro para 
aliviar os danos causados pelas enchentes ocorridas no Norte da Hungria. 
 
 
Promoção das artes e cultura: A promoção das artes realizada pela Siemens Zrt. 
abrange diversos projectos, instituições e eventos artísticos. Nesta área, os projectos 
e parceiros actualmente prioritários para Siemens na Hungria são: o Teatro Örkény 
(novas tendências em artes de teatro na Hungria), o Museu de Belas Artes (com 
colecções de dimensão europeia), a Colecção de Artes KOGART (pintura húngara 
moderna), o Museu Ludwig de Budapeste (artes visuais modernas) e a Orquestra 
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Sinfónica MÁV  (especializada na pedagogia e na educação musical junto do grande 
público). 
 
 
Quais são as razões para a empresa prosseguir a RSE? E de que forma as 
actividades de RSE beneficiam a empresa? 
 
As inovações e as soluções de infra-estrutura da Siemens têm um impacto global no 
desenvolvimento económico e social. Desta forma, a empresa não vê as acções de 
responsabilidade empresarial isoladas do seu ambiente e destinatários, assumindo-
as, assim, como parte da sociedade como um todo. Ao centrar a sua estratégia de 
negócio na sustentabilidade, a empresa espera contribuir decisivamente para o 
futuro das sociedades e das comunidades que acolhem a sua actividade. 
 
Este compromisso de RSE também beneficia a própria Siemens, uma vez que a 
empresa depende da sua aceitação junto do público e tem de responder a uma 
crescente procura de soluções em linha com as novas tendências. Além dos 
projectos educativos e de envolvimento social, o diálogo com a sociedade e a 
promoção das artes e cultura impulsionam uma atitude de ruptura e de inovação na 
empresa. Na mesma lógica, o diálogo com os stakeholders ajuda a empresa a 
melhor compreender as exigências do seu meio ambiente e a reflectir de forma 
construtiva sobre novos desenvolvimentos. 
 
Como reconhecimento deste compromisso social, a Siemens tem recebido alguns 
prémios importantes por parte de organizações governamentais e privadas na 
Hungria. As iniciativas de envolvimento social da empresa atingem amplos círculos 
sociais, reforçando a imagem da empresa como mais do que um parceiro 
tecnológico fiável – um "Cidadão Empresarial" de pleno direito e um empregador 
atractivo. 
 
 
De que forma beneficiam os stakeholders das actividades de RSE da empresa? 
 
A promoção do sistema de ensino e das universidades aproxima as relações entre a 
indústria e a ciência. Isto acaba por facilitar a introdução de melhorias na qualidade 
de ensino nas áreas técnicas, nomeadamente através da transmissão de know-how 
tecnológico actualizado. As actividades educativas da Siemens aumentam também a 
imagem e a atractividade da empresa em relação às profissões técnicas e científicas 
em geral. Este facto pode ainda ajudar na educação e na formação ambientais das 
gerações futuras. 
 
A Siemens utiliza as actividades de solidariedade para apoiar e atenuar as 
dificuldades de grupos desfavorecidos e das pessoas carenciadas e, em última 
análise, reforçar a solidariedade social. 
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Ao promover a cultura, a Siemens torna possível para grande parte do público o 
acesso às artes, apoiando artistas e profissionais do sector cultural. A Siemens 
estreita os laços entre empresa e instituições culturais ao organizar noites de teatro, 
visitas a museus ou concertos para os seus colaboradores. 
 
 
Exercício 7.12. (aproximadamente 30 minutos) 
 
Discuta com os participantes as vantagens e as desvantagens dos programas de 
RSE da Siemens de âmbito internacional. Para este efeito, confronte as estratégias-
chapéu da empresa com os programas de RSE de âmbito nacional. Tenha em conta 
os pontos de vista da empresa, bem como as diferentes perspectivas da sociedade 
civil. Faça um brainstorming posterior para relacionar determinados stakeholders os 
programas de RSE A) "Generation21" B) "Caring Hands" e C) a promoção das arte e 
da cultura. Registe as conclusões sobre cada programa em três folhas de papel 
flipchart, e discuta as interacções e os benefícios mútuos entre as partes envolvidas. 
 
 
Informações e recursos adicionais 
 

Empresa RSE: Siemens Zrt. (Filial Regional da Siemens, Hungria) 
País: Hungria 
Sector: Comércio de produtos e serviços de electrónica 
Actividade principal: Tecnologias energéticas, industriais, de tráfego e de saúde  
Morada: HU – 1143 Budapest, Gizella út 51-57.  
Telefone: +361 471 100 
www / @: www.siemens.hu, info.hu@siemens.com 
Contacto: Krisztina Faludi  
Cargo: Directora de Comunicação 
Número de colaboradores: 400 
  

http://www.vaude.de/
http://www.siemens.hu/
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Passos simples para construir a sua estratégia 

de RSE 

8.1. Motivação pessoal para a RSE e desenvolvimento sustentável 

 
Resumo 
 
A maioria das pessoas não assume apenas as responsabilidades no seu 
trabalho por necessidade ou medo de serem despedidas. Muitas vezes, a 
responsabilidade é também importante, tanto para colaboradores e directores, 
por variadas razões pessoais. A motivação pode assentar, para algumas 
pessoas, em motivos altruístas ou idealistas, na noção de que "é 
simplesmente a coisa certa a fazer". Mas a possibilidade de obter vantagens 
individuais é uma forma igualmente adequada para motivar as pessoas a 
aplicar e a participar na Responsabilidade Social Empresarial (RSE) e no 
desenvolvimento sustentável. 
 
A empresa, os gestores e os colaboradores responsáveis pela coordenação da 
RSE são particularmente instrumentais na implementação e na assimilação do 
conceito de desenvolvimento empresarial sustentável numa organização. Mas, 
como em quaisquer outros objectivos profissionais, os contratempos, 
problemas pessoais e "tempos de vacas magras" fazem também parte das 
actividades de RSE. Desta forma, conhecer as motivações pessoais para a 
RSE ajuda-nos a dominar e a ultrapassar com êxito as situações difíceis. 
 
 
Objectivos de aprendizagem 
 

 Identificar a nossa própria motivação para a RSE e desenvolvimento 
sustentável 

 
 
Conteúdos de aprendizagem em RSE 
 
“Tudo o que acontece de fantástico no nosso mundo deve-se ao facto de alguém 
estar a fazer mais do que lhe é pedido.” 
 

Hermann Gmeiner (1919-86), pedagogo social e fundador das Aldeias de Crianças 
SOS 
 
Para uma implementação de estratégias e projectos de RSE bem sucedida numa 
empresa, é útil que todas as partes envolvidas percebam claramente a sua própria 
motivação e objectivos individuais antes de assumir qualquer actividade. Determinar 



                                                                                                                                                                                                                    

                                  ,  
 

The project "InnoTrain CSR" is organized by GILDE GmbH and has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the 
views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 12/2010  

 

InnoTrain CSR 

www.csr-training.eu 

a motivação pessoal para a RSE e o desenvolvimento sustentável aumenta as 
hipóteses de êxito e poder de persuasão de uma pessoa em relação às suas tarefas, 
tanto as individuais como as que tem de executar em colaboração com a sua equipa. 
Mais ainda, pode também ser útil rever periodicamente as metas pessoais de cada 
um durante o curso de um projecto. Assim como uma empresa não está isolada do 
seu ambiente social e ecológico, a responsabilidade dos indivíduos só pode ser vista 
à luz dos seus objectivos pessoais e do seu ambiente social. 
 
 
Exercício 8.1. (aproximadamente 30 minutos) 
 
Convide os participantes a reflectirem sobre a sua motivação pessoal para a RSE 
durante 20 minutos, em trabalho individual. Peça-lhes para, nos primeiros 10 
minutos, responderem à seguinte questão, usando não mais do que três frases. 
 

 Porque é que tenho de lidar com a RSE e o desenvolvimento sustentável? 
 
Os participantes deverão a seguir escolher três dos seguintes grupos de pessoas 
mencionadas na lista abaixo, que irão ser informadas sobre a sua intenção em lidar 
com a RSE na empresa. 
 
É pedido aos participantes que formulem em várias frases ou palavras-chave A) 
como pensam posicionar-se em termos de SER, quanto a esses grupos de pessoas 
escolhidos e B) que aspectos terão em consideração no processo de abordar esses 
grupos. Neste exercício de posicionamento perante o tema da RSE, os participantes 
poderão então escolher entre os seguintes grupos de pessoas: 
 

 Os meus colegas na empresa 

 O meu supervisor 

 O meu círculo de amigos mais próximos 

 O meu cônjuge 

 Os meus filhos 

 Os meus contactos pessoais em outras empresas 

 Políticos locais da minha área de residência 

 Os meus contactos nas redes sociais (ex: Facebook) 

 (pessoa ou grupo escolhido por mim com quem gostaria de falar sobre RSE) 
 

 
Informações e recursos adicionais 
 
Methodensammlung – In 7 Schritten zum Nachhaltigkeitsbericht (Vienna 2006) 
 
Wallner + Schauer GmbH – Sustainability consultants 
 
http://www.nachhaltigwirtschaften.at 
 

http://www.nachhaltigwirtschaften.at/
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Passos simples para construir a sua estratégia 

de RSE 

8.2. Analisar forças e oportunidades de RSE na empresa 

 
Resumo 
 
Nas pequenas e médias empresas (PME), a gestão empresarial responsável já 
faz muitas vezes parte da rotina de negócio, sem ser explicitamente chamada 
de Responsabilidade Social Empresarial (RSE) e sem usar as TI de forma 
estratégica. Nestes casos, a análise das oportunidades de RSE representa um 
primeiro passo para ter uma perspectiva geral das forças, fraquezas, 
oportunidades e ameaças de uma estratégia de RSE. A chamada análise SWOT 
(forças, fraquezas, oportunidades e ameaças) é uma ferramenta amplamente 
utilizada no planeamento estratégico empresarial. Esta ajuda os gestores a 
olhar para a situação actual do mercado a partir dos pontos fortes e fracos da 
empresa, e deduzir oportunidades e riscos futuros. Os resultados de uma 
análise SWOT para a RSE são a base para objectivos específicos em gestão 
estratégica. 
 

 
Objectivos de aprendizagem 
 

 Ser capaz de usar a análise SWOT como ferramenta estratégica para a 
política e as medidas de RSE na empresa 

 
 
Conteúdos de aprendizagem em RSE 
 
A análise SWOT é particularmente adequada na fase inicial e de definição de um 
projecto de responsabilidade social ou de uma estratégia de RSE abrangente. A 
análise consiste na avaliação directa dos aspectos positivos e negativos associados 
à situação actual da empresa. Estas características fundamentais são 
posteriormente projectadas em oportunidades e ameaças para o futuro. A 
configuração gráfica de uma análise SWOT consiste numa matriz simples. As forças 
e as fraquezas internas referem a situação actual da empresa, bem como as 
oportunidades e as ameaças externas no seu cenário para o futuro. 
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Situação actual  
= factores internos 
 (in-house) 

Cenário para o futuro 
= factores externos 
(envolventes da empresa)  

Forças 
 
 

Oportunidades 

Fraquezas 
 

Ameaças 

 
A inventariação e avaliação fundamentais sobre a RSE na empresa, utilizadas para 
avaliar os aspectos internos da SER, como pontos fortes ou fracos na sua situação 
actual, podem servir como ponto de partida para a análise SWOT. Uma análise 
SWOT pode ser ainda usada em todas as restantes fases de desenvolvimento da 
RSE para avaliar as oportunidades de sucesso de actividades de responsabilidade 
social, ou para discutir propostas para projectos submetidos na empresa a partir 
tanto de fontes internas como de externas. A primeira etapa de uma análise SWOT 
consiste na análise da situação actual da RSE na empresa e no seu ambiente em 
termos de pontos fortes e fracos. A análise é geralmente realizada por uma equipa 
de projecto, permitindo assim alargar a sua elaboração com diferente know-how, 
experiências e perspectivas. É antes de mais pedido aos colaboradores ou 
elementos da equipa do projecto que, com recurso a uma sessão de brainstorming 
sobre a matriz SWOT, reúnam e registem algumas palavras-chave (keywords) sobre 
a situação actual da empresa. 
 
A segunda etapa da análise SWOT consiste em adaptar a visão da situação actual 
da empresa em relação aos cenários positivos (oportunidades) e negativos 
(ameaças) de futuro. Os cenários para o futuro são discutidos com base nos pontos 
fortes e fracos previamente determinados, e reflectem cada uma destas avaliações, 
que podem partir de elementos exteriores à empresa (factores externos). 
Novamente, é recomendada uma sessão de brainstorming dentro da equipa. Esta 
etapa da análise SWOT promove a imaginação e a identificação da equipa com o 
tema da RSE. Em princípio, faz sentido executar uma análise SWOT com base num 
quadro cronológico definido no início do projecto, e integrar a projecção do futuro da 
empresa neste período de tempo. 
 
Assim que as duas fases de brainstorming são concluídas, a equipa do projecto 
deve discutir sobre um resumo dos resultados da avaliação. A questão fundamental 
no fim da análise SWOT é se nos permite ou não a identificação dos objectivos e 
das medidas práticas que possam ser utilizados no desenvolvimento da RSE na 
empresa. A análise SWOT pode ser apresentada nas seguintes combinações: 
 

A) Forças-oportunidades: Que forças podem ser combinadas com que 
oportunidades? 

B) Forças-ameaças: Que forças podem ser usadas para contrariar as ameaças? 

C) Fraquezas-oportunidades: Que fraquezas podem ser usadas para 
desenvolver as oportunidades? 
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D) Fraquezas-ameaças: De que forma pode a empresa precaver-se contra 
possíveis danos? 

 

 
Exercício 8.2. (aproximadamente 45 minutos) 
 
Entre o grupo de participantes, crie equipas de trabalho com 4 a 6 para analisar um 
tema RSE escolhido por si* através de uma análise de SWOT. Pode definir, por 
exemplo, 4 mesas e dividir o âmbito do trabalho das equipas pelos seguintes 
domínios de acção da RSE: Trabalho, Meio Ambiente, Mercado e Comunidade 
Local. Peça depois a cada equipa para apresentar um resumo dos resultados da sua 
análise SWOT perante os restantes participantes. 
 
* Exemplo: Uma empresa com 500 funcionários produz dispositivos fotovoltaicos na 
Europa. Devido à concorrência emergente vinda da Ásia, a empresa vê-se, no 
futuro, obrigada a produzir também no leste da Ásia. Este alargamento de 
capacidades de produção irá ajudar a empresa a economizar e a aumentar a sua 
quota de mercado. Para isto, no entanto, a empresa vai ter que reduzir o número de 
trabalhadores na sua fábrica europeia. Como avalia a decisão prevista pela empresa 
em termos de RSE? 
 
 
Informações e recursos adicionais 
 
Hermann Simon and Andreas von der Gathen: Das große Handbuch der 
Strategieinstrumente. Alle Werkzeuge für eine erfolgreiche Unternehmensführung. 
(Frankfurt, 2002) 
 
 
Projecto SOCIALSME – Sustentabilidade e Responsabilidade Social através da 
Aprendizagem nas PME:  
 
www.socialsme.org  
  

http://www.socialsme.org/
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Passos simples para construir a sua estratégia 

de RSE 

8.3. Benchmarking: Oportunidades de RSE numa comparação 

entre sectores de negócio 

 
Resumo 
 
Para que uma empresa se consiga diferenciar da concorrência através da sua 
Responsabilidade Social Empresarial (RSE), deve ser tida como atraente e 
exemplar por clientes, colaboradores e outros stakeholders em relação às 
empresas concorrentes. Uma empresa pode usar uma análise do sector e do 
ambiente de mercado para analisar a RSE dos seus concorrentes e definir 
critérios de comparação e de medição da sua estratégia de RSE no seu próprio 
sector (benchmarking). A recolha e a avaliação de relatórios de imprensa sobre 
a própria empresa e os seus concorrentes de mercado representa uma 
abordagem prática que não exigem custos externos. Além disso, é possível 
determinar tendências e temas sociais, empresariais e ecológicos na região 
onde a empresa se localiza. Com base nisto, é possível identificar aspectos de 
RSE na percepção do público que possam ter passado ao lado da empresa no 
passado. O objectivo do benchmarking é permitir às empresas um melhor 
ajustamento da sua estratégia de RSE face às condições de enquadramento e 
perspectivas do futuro, no seu sector negócio e na sua região. 
 
 
Objectivos de aprendizagem 
 

 Conduzir uma análise do sector de negócio e do ambiente, além de um 
benchmarking de RSE baseada na avaliação de relatórios de imprensa sobre 
os tópicos de RSE 

 
 
Conteúdos de aprendizagem em RSE 
 
A RSE oferece possibilidades inovadoras a empresas, em especial no caso de PME, 
mas também a empresários em nome individual e freelancers para transmitir uma 
imagem positiva em indústrias competitivas e reforçar sua posição no mercado. 
Algumas empresas mais orientadas para uma estratégia de qualidade, por 
enfrentarem uma erosão de preços associada a concorrentes de maior escala ou a 
mercados globais abertos, já estão a conseguir posicionar-se com sucesso 
aproveitando elementos e práticas de RSE. 
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Uma análise abrangente dos meios de comunicação social permite-nos uma 
perspectiva inicial sobre as correlações sociais, empresariais, ecológicas e éticas e 
sobre as tendências dominantes num dado sector de actividade. No entanto, e à 
imagem do que é habitual na maior parte das pequenas e médias empresas (PME), 
são relativamente poucos os relatórios de imprensa que incluem termos como 
Responsabilidade Social Empresarial ou Cidadania Empresarial. Faz sentido, em 
termos de recolha de relatórios sobre RSE nos media, definir outros termos de 
pesquisa para além dos referidos, e ter em conta que uma pesquisa no contexto 
social, corporativo e ambiental deve considerar esta diversidade. 
 
O benchmarking através de relatórios de imprensa deve ser adaptado às condições 
específicas do sector de actividade da empresa, podendo contudo ser dividido por 
três áreas principais: A) a própria empresa, B) os concorrentes/indústria e C) a 
envolvente regional onde a empresa se insere. 
 
Para situar as pesquisas e o feedback dos media sobre a área de RSE, faz sentido 
realçar de forma clara os aspectos fundamentais da RSE, para que seja possível 
compará-los às actividades de sustentabilidade já realizadas. As actividades de RSE 
no sector de actividade podem ainda ser avaliadas para transferir oportunidades e 
factores de diferenciação para a própria empresa. 
 
Um relatório ou notícia positivos podem fornecer sugestões valiosas sobre o 
desempenho de sustentabilidade da empresa descrita. Em caso de notícias 
negativas, interessa perceber como a situação descrita pode ter sido (ou não) 
superada ou evitada no âmbito da RSE e que consequências teve para a empresa 
em questão. 
 
 
Exercício 8.3. (aproximadamente 90 minutos) 
 
Peça aos participantes para pesquisarem relatórios de imprensa relativos a questões 
dentro da RSE num sector de actividade à sua escolha. Poderá recorrer aos 
sectores de actividades dos exemplos de empresas incluídos no presente manual 
(Cap. 7) 
 
Divida os participantes em pequenos grupos, cada um abordando campos de 
pesquisa distintos. As possibilidades de pesquisa deverão incluir: 
 

1.) A própria empresa 
2.) Três a cinco empresas concorrentes (incluindo a empresa líder de mercado) 
3.) A região onde empresa está localizada 
4.) Uma equipa para o meio ambiente 
5.) Uma equipa para os assuntos sociais 
6.) Uma equipa de especialistas em RSE (pesquisa em jornais especializados na 

área) 
7.) etc.  
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Depois de concluída a fase de pesquisa, cada equipa deve passar 5 relatórios de 
imprensa seleccionados a outro grupo. Por exemplo, a Equipa 5) “Assuntos Sociais” 
irá receber os relatórios seleccionados de imprensa da Equipa 1) “A própria 
empresa”, e por aí em diante. 
 
Peça aos participantes para discutirem os relatórios que acabaram de receber com o 
seu grupo inicial e apresentarem os seus aspectos fundamentais de RSE numa 
discussão final em grupo. Nesta discussão, ao avaliar os relatórios de imprensa mais 
relevantes, não deixe de ter em conta os objectivos acima descritos. 
 
Dica: Se estiver a planear com os participantes uma visita a uma empresa no Âmbito 
da sua RSE, poderá usar este exercício para prepará-los para a visita.  
 
 
Informações e recursos adicionais 
 
Methodensammlung – In 7 Schritten zum Nachhaltigkeitsbericht (Viena, 2006) 
 
Wallner + Schauer GmbH – Sustainability consultants 
 
http://www.nachhaltigwirtschaften.at 
 
http://www.iapmei.pt/iapmei-bmkartigo-01.php?temaid=3&subtemaid=5 
 
http://www.iapmei.pt/iapmei-bmkartigo-
01.php?temaid=6&PHPSESSID=5f3ec05f9c0c8bd9ded71959786cf5b8 
 
 
 
 
 
  

http://www.nachhaltigwirtschaften.at/
http://www.iapmei.pt/iapmei-bmkartigo-01.php?temaid=3&subtemaid=5
http://www.iapmei.pt/iapmei-bmkartigo-01.php?temaid=6&PHPSESSID=5f3ec05f9c0c8bd9ded71959786cf5b8
http://www.iapmei.pt/iapmei-bmkartigo-01.php?temaid=6&PHPSESSID=5f3ec05f9c0c8bd9ded71959786cf5b8
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Passos simples para construir a sua estratégia 

de RSE 

8.4. O arranque de uma estratégia de RSE a partir de uma 

perspectiva invertida 

 
Resumo 

Uma “Instrução para sermos insustentáveis” representa o ponto de vista 
inverso da Responsabilidade Social Empresarial (RSE) de uma empresa. Com 
este tipo de abordagem para uma estratégia de RSE, a empresa tenta tornar o 
tema da sustentabilidade mais específico no seu diálogo com os 
colaboradores e com o círculo mais alargado dos seus stakeholders. Pretende-
se com isto combater a falta de relevância prática e o carácter abstracto nas 
medidas de RSE. As partes envolvidas desenvolvem gradualmente uma base 
alargada para a política de sustentabilidade da empresa partindo da “Instrução 
para sermos insustentáveis”. Esta abordagem clarifica o que realmente a 
empresa e os colaboradores envolvidos (stakeholders) entendem por 
sustentabilidade. 

 
Objectivos de aprendizagem 
 

 Desenvolver as bases de uma política de RSE e de sustentabilidade com o 
envolvimento dos colaboradores e outros stakeholders da empresa 

 
 
Conteúdos de aprendizagem em RSE 
 
Geralmente, é extremamente difícil de formular uma definição à prova de bala sobre 
os temas complexos da RSE e do desenvolvimento sustentável. Na verdade, é muito 
mais fácil determinar o que é insustentável numa empresa, na maioria das vezes. A 
técnica criativa “Instrução para sermos insustentáveis” tira partido desta realidade. 
Com um pequeno desvio, este método fornece uma base para a definição de 
sustentabilidade e de RSE junto dos colaboradores e outros stakeholders. 
 
Numa pequena empresa, a “Instrução para sermos insustentáveis” pode ser 
implementada em conjunto com todos os colaboradores. Em empresas maiores, é 
recomendável a criação de uma equipa de projecto específica para a sua execução. 
Este método pode também ser utilizado no diálogo com os stakeholders da empresa, 
integrando assim uma selecção mais ampla de grupos-alvo. 
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Para aplicar este método, um moderador irá colocar aos participantes a seguinte 
pergunta, para iniciar o processo de brainstorming. Os contributos serão registados 
por tópicos em folhas de papel flipchart: 
 

 Como é que reconhece que a nossa empresa é sustentável? 
 
Esta recolha inicial de ideias e de pontos críticos, que representa, no fundo, a 
"Instrução para sermos insustentáveis", é posteriormente complementada com uma 
ronda de perguntas. Desta forma, as respostas e os contributos podem voltar a ser 
registadas pelo moderador ou escritas em pequenos cartões pelos próprios 
participantes. 
O moderador coloca as seguintes perguntas: 


 De que forma a comunidade local reconheceria isto? 

 De que forma os nossos clientes reconheceriam isto? 

 De que forma os colaboradores, mais as suas famílias e amigos, 
reconheceriam isto? 

 De que forma os nossos fornecedores e parceiros de negócio reconheceriam 
isto?  

 De que forma os bancos reconheceriam isto? 

 De que forma a concorrência reconheceria isto? 

 Que efeitos teria no sector de actividade? 

 Que efeitos teria no meio ambiente? 
 
Assim que esta ronda de perguntas for respondida e as palavras-chave do 
brainstorming claramente apresentadas a todos os participantes em folhas ou 
cartões, o moderador irá pedir ao grupo para determinar o oposto dos pontos 
individuais: 
 

 Como pode tal cenário ser evitado? 

 O que deve a nossa empresa fazer, então, para agir de forma sustentável?  
 
Da perspectiva dos participantes, as respostas no final do brainstorming 
representam os requisitos para o desenvolvimento sustentável e para a RSE da 
empresa. Estes requisitos podem ser formulados como linhas de orientação e 
propostos à direcção. 
 
 
Exercício 8.4. (aproximadamente 45 minutos) 
 
Com o grupo de participantes, modere uma “Instrução para sermos insustentáveis” 
para uma empresa à sua escolha, podendo mais uma vez recorrer aos exemplos 
incluídos no presente manual (Cap. 7). 
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Informações e recursos adicionais 
 
Methodensammlung – In 7 Schritten zum Nachhaltigkeitsbericht (Vienna 2006) 
 
Wallner + Schauer GmbH – Sustainability consultants 
 
http://www.nachhaltigwirtschaften.at 
 
http://www.ipq.pt/backFiles/Encontro_DesenvSustentavel/empresas_sustentaveis.pdf 
 
https://bdigital.ufp.pt/dspace/bitstream/10284/221/1/artigo16.pdf 
 
 
  

http://www.nachhaltigwirtschaften.at/
http://www.ipq.pt/backFiles/Encontro_DesenvSustentavel/empresas_sustentaveis.pdf
https://bdigital.ufp.pt/dspace/bitstream/10284/221/1/artigo16.pdf
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Passos simples para construir a sua estratégia 

de RSE 

8.5. Diálogo entre stakeholders no “Café Global de RSE”  

 
Resumo 
 

A integração dos colaboradores na Responsabilidade Social Empresarial (RSE) 
da empresa deve ocorrer em diferentes níveis. Só assim uma estratégia de 
RSE se torna compreensível e palpável em toda a organização, parecendo 
mais autêntica no seu interior e exterior. O “Café Global de RSE” foi concebido 
para integrar os colaboradores de uma empresa no desenvolvimento da sua 
RSE num ambiente próximo ao de uma “conversa de café”. O método de 
criatividade "Sala Global" torna a criatividade colectiva mais visível e aplicável 
pelos colaboradores na perspectiva dos responsáveis pela RSE na empresa. A 
ideia do “Café Global de RSE” foi projectada para servir de base ao 
intercâmbio e desenvolvimento de know-how e ideias através de sucessivas 
rondas de discussão. Este processo exploratório não só produz novas 
perspectivas, como também promove uma maior identificação dos 
colaboradores no tratamento do tema RSE na sua empresa. Este método 
adequa-se ainda a um diálogo alargado com os stakeholders da empresa. Para 
isto, é fundamental focar e formular de forma clara um tema específico de RSE 
para o “Café Global de RSE”, nas várias rondas que a compõem. 
 

  
Objectivos de aprendizagem 
 

 Conhecer e experimentar o “Café Global de RSE” como um método criativo 
de integração dos colaboradores no processo de desenvolvimento da RSE 

 Conhecer uma abordagem prática para o diálogo com os stakeholders 
 
 
Conteúdos de aprendizagem em RSE 

A integração dos colaboradores no desenvolvimento da RSE de uma empresa pode 
facilitar o "Café Global de RSE" nas suas fases estratégicas distintas. Por exemplo, 
as empresas podem aproveitar este método para identificar objectivos a partir do seu 
próprio conceito de RSE ou usar este processo para melhorar o seu próximo 
relatório de RSE. As sessões de um "Café Global de RSE" podem ser criadas 
individualmente e devem ser definidas de uma forma clara e concisa para que 
possam funcionar orientadas para a criação de soluções. Além dos colaboradores, 
este método pode integrar outros grupos-alvo interessantes para empresa e servir 
como ponto de partida para um diálogo com os seus stakeholders. 
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Para realizar um "Café Global de RSE", uma empresa requer apenas uma sala com 
várias mesas e cadeiras, e de um colaborador que assuma o papel de 
anfitrião/moderador em cada uma das mesas. Normalmente, um "Café Global de 
RSE" consiste em três rondas consecutivas de conversações. Durante este 
processo, cada mesa reúne 4 a 6 colaboradores (ou stakeholders), num ambiente 
descontraído, por um período entre 20 a 30 minutos. As discussões entre 
participantes na mesa são apoiadas e moderadas pelo anfitrião respectivo. Durante 
a primeira ronda do "Café Global de RSE", o papel do moderador consiste em 
receber os participantes e transmitir uma breve nota introdutória sobre o tema em 
discussão. O moderador pede a cada participante um feedback sobre o tema 
apresentado. Os participantes são incentivados a apresentar seus pontos de vista 
pessoais, avaliações, experiências, propostas e ideias. O moderador deve zelar para 
que todos os participantes expressem as suas opiniões e participem activamente na 
discussão, garantindo assim o intercâmbio de ideias e know-how que constitui o 
lema do "Café Global de RSE". O moderador deverá também registar por tópicos as 
principais ideias introduzidas pelos participantes na discussão, numa folha de papel 
visível para todos (por exemplo, uma folha flip chart). Deve ser redigido um 
"protocolo da mesa" por todos os participantes da discussão. Os 
anfitriões/moderadores das mesas no "Café Global de RSE" têm um papel decisivo 
no sucesso das rondas, cabendo-lhes recentrar a discussão no tema definido para a 
mesa sempre que as pessoas comecem a divagar. Sem regular o conteúdo da 
conversa, ele/ela deve também dar contribuições construtivas para a conversa, 
ligando as diferentes opiniões e ideias, tendo sempre em vista produzir novas formas 
de actuação na empresa. 

O começo e término da primeira ronda de discussões podem ser anunciado, por 
exemplo, através de um gongo. Depois disso, os participantes trocam de mesa para 
formar uma nova ronda de discussão. O anfitrião de cada mesa dá as boas vindas 
ao novo grupo e faz um breve resumo do que foi discutido pelo grupo anterior, 
elencando algumas palavras-chave e ideias para os recém-chegados. Os 
participantes, em seguida, continuam a discussão com base nas ideias anteriores e 
registam novamente as suas conclusões por tópicos. A troca de mesas e de grupos 
é uma forma de possibilitar aos participantes confrontarem as suas ideias sobre um 
tema específico com muitas pessoas diferentes, para o qual vão acrescentando as 
suas próprias contribuições às ideias e conhecimentos anteriormente registados. 
Após o fim desta segunda sessão, o "Café Global de RSE" entra na sua terceira e 
última ronda, tentando acrescentar, novamente, mais impulsos e relações à volta do 
tema da RSE na empresa. Depois de uma pausa, os resultados são apresentados 
de forma sumária, seguindo-se depois uma reflexão conjunta de todo o grupo. 
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Exercício 8.5. (aproximadamente 60 minutos) 
 
Realize um "Café Global de RSE" com os participantes. Pode consultar os exemplos 
de RSE e de empresas apresentadas no filme que integra este manual. Caso seja 
interessante, pode usar o método do "Café Global de RSE" em vários pontos e 
situações do seu programa. 
 
Dica: Pode ainda usar este método sem moderadores, ou seja, simulando o 
arranque estratégico de uma política de RSE numa empresa. Uma hora antes da 
próxima reunião anual ou festa de Natal, a empresa lança uma ronda de discussão 
sobre temas de RSE, aproveitando a presença de todos os colaboradores. 
 
 
Informações e recursos adicionais 
 
The World Café Community Foundation 
 
http://www.theworldcafe.com 
 
 
Programa "Participação e desenvolvimento sustentável na Europa" 
 
http://www.partizipation.at/index.php?english  

http://www.theworldcafe.com/
http://www.partizipation.at/index.php?english
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Passos simples para construir a sua estratégia 

de RSE 

8.6. Implementar a RSE nas pequenas e médias empresas 

 
Resumo 
 

As empresas nem sempre são geridas por gestores e empresários com 
formação em decisões e mudanças estratégicas de desenvolvimento 
organizacional. Nas empresas pequenas e familiares, o papel do gestor é 
assumido pelos próprios especialistas e técnicos no ramo de actividade. A sua 
abordagem da gestão empresarial baseia-se em valores da experiência e do 
“senso comum”. Nos pequenos negócios tradicionais, a Responsabilidade 
Social Empresarial (RSE) raramente dá uma resposta rápida aos problemas 
diários e de curto prazo. Implementar a RSE em pequenas e médias empresas 
exige uma "política de pequenos passos". Contudo, as pequenas empresas e 
os trabalhadores independentes têm uma vantagem significativa face às 
grandes empresas: é relativamente mais fácil integrar princípios éticos 
empresariais nos processos de trabalho, produtos e serviços. 
 
 
Objectivos de aprendizagem 
 

 Estabelecer e pôr à prova directrizes operacionais, práticas, para a introdução 
de RSE nas pequenas empresas 

 
 
Conteúdos de aprendizagem em RSE 
 
A execução de uma política de SER, passo-a-passo, numa estrutura empresarial 
permite definir prioridades e ajustar o cronograma e ritmo de execução com base 
nestas prioridades. Uma implementação gradual da RSE é especialmente importante 
nas empresas pequenas e familiares, nas quais a reorganização dos processos de 
base tem um impacto significativo sobre a empresa. Uma orientação estratégica da 
empresa para a RSE em questões ecológicas, sociais e corporativas estruturais 
exige, por vezes, que o empresário ponha em causa ou abandone completamente 
as “receitas” e os factos consumados. 
 
A directriz sobre "RSE para empresários em nome individual" fornece indicações 
simples para a implementação da RSE. Divide-se em cinco passos: 
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Passo 1 – Tomar uma decisão sobre o que a empresa defende 
Passo 2 – Reunir informação relevante 
Passo 3 – Estabelecer objectivos 
Passo 4 – Implementar medidas 
Passo 5 – Analisar resultados e comunicar o compromisso da empresa 
 
 
Passo 1 – Que valores a empresa defende?  
 
A rotina diária de uma empresa deixa normalmente pouca margem para responder a 
questões de planeamento estratégico de negócio, especialmente em 
microempresas, em que uma única pessoa tem de observar todos os requisitos. Isto 
gera um impacto negativo nas questões relativas às competências de base e 
vantagens competitivas da empresa. Para integrar a RSE no core business de uma 
empresa, é importante verificar num primeiro momento que valores pessoais, 
corporativos, ecológicos e sociais estão a ser utilizados estrategicamente e podem 
realmente ser introduzidos nas operações de negócio. 
 
 
Passo 2 – Reunir informação relevante sobre RSE 
 
Os ajustamentos necessários e oportunidades de inovação estão, numa empresa, 
associados ao "pulsar do tempo". A implementação de RSE assenta numa análise 
abrangente dos campos internos e externos de acção nas seguintes áreas 
empresariais: A) Colaboradores, B) Mercado, C) Meio Ambiente e D) Sociedade. A 
recolha de informações sobre aspectos relacionados com o âmbito da RSE de uma 
empresa pode ter efeitos positivos sobre o desenvolvimento empresarial e a 
sobrevivência futura da organização. 
 
De forma a recolher informações de forma sistemática e usá-las como base para o 
diálogo, o segundo passo da implementação de RSE consiste na análise dos 
stakeholders da empresa. O proprietário de uma empresa depende da integração 
em redes empresariais. Uma interacção justa com os stakeholders é, em regra, um 
requisito para os resultados do negócio. Com base nisto, o contacto com os 
stakeholders actuais pode ser aprofundado através de uma rede de negócios 
própria, incluindo aspectos e contactos associados à RSE. Assim, identificar temas e 
tendências importantes para os stakeholders permite comunicar e transmitir para o 
próprio meio envolvente uma imagem positiva. 
 
 
Passo 3 – Estabelecer objectivos de RSE 

Os objectivos definidos para mudar a orientação de RSE da empresa devem 
igualmente apoiar-se nos pontos fortes da mesma, não perdendo de vista a 
minimização dos pontos fracos. A interligação entre os objectivos principais da 
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empresa com os aspectos de RSE pode ser resumida através das seguintes 
questões: 

A) Que valores são promovidos actualmente pela empresa? Como podem estes 
ser reforçados? 

B) Que valores adicionais podem ser promovidos em linha com os objectivos de 
negócio? De que forma podem estes valores ser usados estrategicamente? 

C) Que valores sofrem um impacto negativo com a actividade da empresa? 
Como podem ser minimizadas estas fraquezas? 

A metodologia SMART pode conferir um enquadramento simples mas profissional 
para a formulação de objectivos de RSE. A sigla “SMART“ significa e(S)pecífico, 
(M)ensurável, (A)tractivo, (R)ealista e (T)emporizado. 

 
Passo 4 – Implementar medidas de RSE 

Por regra, a orientação de longo prazo de uma empresa para questões e problemas 
sociais futuros não é imediatamente exequível. A RSE é também um processo de 
aprendizagem dentro da organização, abrangendo todas as relações entre os 
stakeholders. Em alguns casos, faz mais sentido testar produtos e serviços 
sustentáveis, por exemplo, através de um ensaio prévio. Ao invés de se tentar 
implementar todas as actividades de responsabilidade social de uma assentada, a 
prática tem demonstrado que uma política de pequenos passos, bem planeados, é 
mais eficaz. Isto implica em paralelo uma aprendizagem e optimização de potenciais 
correspondentes na empresa. A coerência e a comunicação, aliadas a uma atitude 
de perseverança, asseguram a sustentabilidade e a credibilidade das actividades de 
RSE, conduzindo-as para além de um mero conjunto de boas intenções. 

 
Passo 5 – Analisar e comunicar os resultados na implementação da RSE  

A RSE é útil na medida em que as suas metas são efectivamente alcançáveis. 
Assim, devem ser efectuadas análises periódicas à evolução e ao cumprimento de 
objectivos tangíveis, devendo estas ocorrer tão cedo quanto possível desde a fase 
de implementação das medidas de RSE. Este processo deverá, ao mesmo tempo, 
permitir à empresa introduzir melhorias significativas na gestão de qualidade da sua 
actividade principal de negócio. 

Comunicar os resultados no final de um processo de RSE significa revelar as suas 
verdadeiras finalidades. No entanto, a comunicação estratégica é também útil 
durante a implementação de uma "política de RSE, em pequenos passos". A 
integração sistemática dos stakeholders, sobretudo durante a fase de 
implementação da RSE, pode revelar indicações fundamentais para um processo de 
melhoria da empresa e para salvaguardar o seu futuro. 
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Exercício 8.6. (aproximadamente 45 minutos) 
 
Peça aos participantes para constituírem microempresas virtuais em grupos de 3 a 5 
pessoas. Com este fim, poderá fornecer aos participantes um conjunto de sectores e 
áreas de negócio. Deverá dar aos participantes, caso o queiram, a oportunidade de 
trabalhar sozinhos, como empresários em nome individual. 
 
É pedido em primeiro lugar a estes grupos de microempresas que definam 
resumidamente as suas funções internas na empresa, ajustando os elementos de 
grupo às necessidades “reais” para o funcionamento da empresa (no caso dos 
empresários em nome individual, o trabalhador é o seu próprio chefe e a pessoa 
responsável por todas as tarefas da empresa).  
 
Durante cerca de 30 minutos, será pedido a estas pequenas empresas que discutam 
os “5 passos para implementar a RSE” referidos no presente módulo. Cada 
grupo/empresa deverá apontar as suas ideias e sugestões por tópicos. Se limitar as 
apresentações subsequentes a 5 minutos por equipa, isto vai gerar um “elemento 
extra de competição” na discussão. Em alternativa, as apresentações poderão ser 
transformadas num “concurso de RSE”, sendo pedido a um representante de cada 
equipa que avalie as apresentações, enquanto membro de um júri. O júri deverá 
eleger a implementação de RSE mais credível, numa escala de 1 a 10. 
 
Se optar por incluir uma discussão final colectiva a seguir às apresentações, poderá 
também analisar com o grupo de participantes as diferenças de contexto entre um 
empresário em nome individual e as empresas colectivas. 
 
 
Informações e recursos adicionais 
 
Corporate Social Responsibility im Mittelstand. Chancen und unternehmerische 
Verantwortung im Kerngeschäft (Berlim, 2010) 
 
TÜV Rheinland Bildung und Consulting GmbH (ed.) 
 
http://www.tuev.com/csr 
 
  
A Guide to Corporate Social Responsibility for One-Person Enterprises (Viena, 2009)  
 
respACT – austrian business council for sustainable development (ed.) 
 
http://www.respact.at/epu 
 
Recursos informativos e guias práticos em Húngaro 
 
http://ec.europa.eu/youreurope/business/doing-business-responsibly/index_hu.htm  

http://www.tuev.com/csr
http://www.respact.at/epu
http://ec.europa.eu/youreurope/business/doing-business-responsibly/index_hu.htm
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http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-
business/files/csr/campaign/documentation/download/introduction_hu.pdf  
 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-
business/files/csr/campaign/documentation/download/questionaire_hu.pdf  
 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-
business/files/csr/campaign/documentation/download/guide_hu.pdf  
 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-
business/files/csr/campaign/documentation/download/cases_hu.pdf  
 
Recursos informativos e guias práticos em Português 
 
SOCIALSME - Sustainability and social responsibility through learning in SME:  
http://www.socialsme.org/index.php/pt   
 
http://ec.europa.eu/youreurope/business/doing-business-responsibly/index_pt.htm 
 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-
business/files/csr/campaign/documentation/download/introduction_pt.pdf 
 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-
business/files/csr/campaign/documentation/download/questionaire_pt.pdf 
 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-
business/files/csr/campaign/documentation/download/guide_pt.pdf 
 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-
business/files/csr/campaign/documentation/download/cases_pt.pdf 
 
 
 
 
  

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/files/csr/campaign/documentation/download/introduction_hu.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/files/csr/campaign/documentation/download/introduction_hu.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/files/csr/campaign/documentation/download/questionaire_hu.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/files/csr/campaign/documentation/download/questionaire_hu.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/files/csr/campaign/documentation/download/guide_hu.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/files/csr/campaign/documentation/download/guide_hu.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/files/csr/campaign/documentation/download/cases_hu.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/files/csr/campaign/documentation/download/cases_hu.pdf
http://www.socialsme.org/index.php/pt
http://ec.europa.eu/youreurope/business/doing-business-responsibly/index_pt.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/files/csr/campaign/documentation/download/introduction_pt.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/files/csr/campaign/documentation/download/introduction_pt.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/files/csr/campaign/documentation/download/questionaire_pt.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/files/csr/campaign/documentation/download/questionaire_pt.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/files/csr/campaign/documentation/download/guide_pt.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/files/csr/campaign/documentation/download/guide_pt.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/files/csr/campaign/documentation/download/cases_pt.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/files/csr/campaign/documentation/download/cases_pt.pdf
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de RSE 

8.7. A RSE nas redes regionais 

 
Resumo 
 

As empresas e as comunidades regionais enfrentam hoje desafios 
semelhantes e, em parte, comuns, devido à sua localização. Algumas destas 
matérias têm um impacto significativo sobre a sustentabilidade de uma região: 
a atractividade do local para trabalhadores qualificados, as perspectivas 
profissionais para os jovens, as facilidades para as famílias, entre outras. 
Organizadas em redes regionais, as empresas podem contribuir a sua política 
de Responsabilidade Social Empresarial (SER) para soluções estruturais ao 
nível da sua região, em paralelo com a prossecução de medidas específica e 
próprias do seu projecto de RSE. As pequenas empresas podem tirar 
vantagens muito maiores da sua região se trabalharem em rede. Estas 
empresas dispõem de muitas formas para aplicar uma estratégia efectiva de 
RSE e contribuir com o seu know-how, e na medida dos seus recursos, para o 
desenvolvimento sustentável da sua região. 
 
 
Objectivos de aprendizagem 
 

 Conhecer as oportunidades de redes regionais com vista a soluções 
estruturais para uma região específica, partindo de um exemplo prático 

 
 
Conteúdos de aprendizagem em RSE 
 
As empresas e respectivas regiões podem beneficiar de forma recíproca, se as 
redes empresariais trabalharem em conjunto na resolução de problemas sociais, no 
desenvolvimento de novas ideias e na implementação de acções localizadas. As 
empresas de uma mesma região, independentemente do ramo ou dimensão, estão 
normalmente familiarizadas com a realidade social da sua região, possuindo muitas 
vezes sugestões inovadoras para abordar estes problemas de uma forma criativa, 
eficaz, empreendedora. 
 
As redes regionais para o desenvolvimento sustentável e RSE combinam os 
recursos para abordar temas relativos à sustentabilidade da região, muitas vezes em 
colaboração com parceiros de outros ramos de negócio. Este tipo de redes tem, com 
efeito, a capacidade de criar novas estruturas que possibilitem a execução de 
projectos de cooperação a longo prazo. Uma rede regional forte pode ainda permitir 
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às empresas, em particular os negócios familiares e individuais, participar em acções 
de RSE. Além dos contactos profissionais e do relacionamento entre diferentes 
empresas, relevantes em termos de negócio, uma rede bem organizada é capaz de 
potenciar o efeito de relações públicas e a capacidade de influência política das 
empresas para introduzir mudanças positivas na região. 
 
A rede "Parceiro Responsável" representa uma estrutura regional lançada na 
Alemanha em 2008, por iniciativa da Fundação Bertelsmann. Um grupo de empresas 
sediadas na região-piloto alemã Lippe lançou uma série de projectos para garantir a 
sustentabilidade da região, numa cooperação com a Câmara de Indústria e 
Comércio (IHK) de Lippe - Detmold, a GILDE – Promoção do Desenvolvimento 
Económico, e outros parceiros. O método usado pela rede "Parceiro Responsável" 
foi moldado às necessidades e interesses dos empresários envolvidos. Sendo um 
processo de trabalho orientado para resultados, a fase inicial de execução das 
acções não pode exceder um período de um ano. A cooperação entre empresas por 
um período limitado de tempo destina-se a garantir decisões eficientes e resultados. 
Assente nos princípios de produtividade e orientação para os resultados já aplicados 
pelas empresas locais, a rede será mantida se tal for considerado necessário após a 
conclusão da fase-piloto, mediante uma avaliação rápida dos resultados positivos 
alcançados. 
 
A iniciativa "Parceiros Responsáveis para Lippe" debruça-se sobre os temas da 
educação, trabalho e qualidade de vida na região. A sua intenção é fazer com que 
mais trabalhadores qualificados queiram permanecer e trabalhar em Lippe, uma vez 
que a região aspira a ser um pólo atraente e habitável para as famílias e os 
trabalhadores no futuro. Nesta rede de mais de 70 empresas, instituições e pessoas, 
a vontade de cooperação e de encontrar boas ideias é mais importante do que o 
tamanho da empresa. As áreas de intervenção desta rede em Lippe-Detmold 
dividirem-se por quatro grupos de trabalho: 
 
Em linha com as alterações demográficas, o grupo de trabalho “Os habitantes de 
Lippe são mais eficientes” centra-se na retenção de trabalhadores qualificados, 
assegurando-lhes uma aprendizagem ao longo da vida. 
 
O grupo de trabalho “FABEL – Apoio às famílias de Lippe” fornece um serviço de 
apoio a “situações de emergência” em famílias onde ambos os pais trabalham ou em 
casos de mães solteiras, gerando assim um valor acrescentado para as empresas. 
 
O “JUBEL - Jovens e empresas em Lippe", um grupo de trabalho que gere um banco 
de dados regional, espera promover e identificar bons exemplos de interligação 
entre a indústria e as instituições de ensino, de forma conseguir prestar o 
encaminhamento necessário aos mais jovens na sua carreira. 
 
O grupo de trabalho “ARMIN – colaboradores.migração.integração” promove a 
orientação profissional de crianças com antecedentes migratórios e a convivência 
entre diferentes nacionalidades nas empresas. 
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Informações e recursos adicionais 
 
Leitfaden: „Verantwortungspartner. Unternehmen. Gestalten. Region. Ein Leitfaden 
zur Förderung und Vernetzung des gesellschaftlichen Engagements von 
Unternehmen in der Region“ (Gütersloh, 2010) 
 
Bertelsmann Stiftung – Initiative „Verantwortungspartner“ 
 
http://www.verantwortungspartner.de 

Initiative „Verantwortungspartner für Lippe“ 

Câmara de Indústria e Comércio (IHK) Lippe Detmold Gewerbe- und 
Innovationszentrum Lippe-Detmold GILDE GmbH 

http://www.verantwortungspartner-lippe.de 

Iniciativa ”Enterprise 2020“ (em húngaro) 

CSR Europe 

http://www.csreurope.org/data/files/enterprise2020/enterprise2020hu.pdf 

http://www.csreurope.org/data/files/enterprise2020/enterprise2020pt.pdf 

www.rsopt.com  

 

  

http://www.verantwortungspartner.de/
http://www.verantwortungspartner-lippe.de/
http://www.csreurope.org/data/files/enterprise2020/enterprise2020hu.pdf
http://www.csreurope.org/data/files/enterprise2020/enterprise2020pt.pdf
http://www.rsopt.com/
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Passos simples para construir a sua estratégia 

de RSE 

8.8. Concursos e prémios na área da RSE 

 
Resumo 
 
O processo de candidatura e reconhecimento de um concurso de 
Responsabilidade Social das Empresas (RSE) premeia a gestão empresarial 
responsável e atrai muitas vezes um alto interesse por parte dos meios de 
comunicação social. Estes concursos regionais e nacionais de RSE são 
também, na sua maioria, direccionados para as pequenas e médias empresas. 
A sensibilização alargada do público e o impacto mediático associado a 
prémios de RSE representa uma oportunidade especial para as empresas 
melhorarem a sua aceitação, imagem e reconhecimento público. Estes 
prémios, atribuídos a acções medidas de RSE nas empresas, são criados para 
realçar o envolvimento do mundo económico em nome da sociedade e 
disseminar entre as restantes empresas a mensagem de que o compromisso 
social vale a pena. 
 
 
Objectivos de aprendizagem 
 

 Conhecer ideias originais para concursos e prémios no âmbito da RSE 
 
 
Conteúdos de aprendizagem em RSE 
 
Os concursos e prémios de RSE significam ao mesmo tempo reconhecimento. 
Destinam-se a aumentar a consciência sobre as actividades e compromisso de 
sustentabilidade das empresas perante o público e os concorrentes de mercado, 
sublinhando a interligação que deve haver entre empresas e sociedade. Com esta 
finalidade, destacam-se determinadas actividades das empresas consideradas 
exemplares que, ao serem divulgadas através destes prémios, inspiram outras 
pessoas. Ao mesmo tempo, a maioria dos vencedores destes prémios vê os 
concursos de RSE como um "dever". Estes prémios constituem, ainda, uma 
motivação extra para continuar a implementar actividades de RSE de forma 
exemplar e eficaz no futuro. 
 
Na maioria destes prémios, os critérios de atribuição incluem a natureza exemplar do 
compromisso, e ainda o nível de aprofundamento e investimento financeiro aplicado 
na sustentabilidade em comparação com o tamanho da empresa. Os prémios são 
geralmente atribuídos por um júri constituído, idealmente, por representantes da 
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economia, sociedade, ciência e meios de comunicação social, ou ainda figuras 
públicas. 
 
De um modo geral, os prémios de RSE são ainda um território relativamente novo. 
Hoje em dia, estão a surgir diversas iniciativas para recompensar a sustentabilidade 
empresarial, que se podem acrescentar aos prémios já existentes. Contudo, os 
prémios tradicionais e mais diversificados são também relevantes para a RSE, por 
focarem tópicos específicos como, por exemplo, empresas que apoiam a vida 
familiar dos colaboradores. Devido à grande diversidade de compromissos 
corporativos, os prémios de RSE são frequentemente divididos em categorias como 
Colaboradores, Mercado, Meio Ambiente e Sociedade. São muitas vezes atribuídos 
prémios em separado para grandes, médias e pequenas empresas. 
 
À imagem dos prémios e concursos em outras áreas, a reputação de um prémio na 
área da RSE depende muito das instituições e organizações que o promovem, assim 
como os elementos escolhidos para júri. Em concursos de âmbito nacional, é 
frequente encontrarmos uma co-organização entre várias associações, instituições 
ou organismos governamentais, que atribuem os seus prémios como uma iniciativa 
conjunta. Geralmente, os prémios de RSE consistem em recompensas simbólicas, 
ou seja, não envolvem uma recompensa monetária para além do louvor recebido. 
  
Em alguns casos, no entanto, estas iniciativas partem de especificamente de certas 
empresas, visando distinguir sobretudo organizações sociais ou empresariais. Por 
exemplo, o prémio “Empregador alemão para a área da Educação" é atribuído pela 
Deutsche Bahn e pela Deutsche Telekom, em conjunto com a da Associação 
Federal Alemã de Empregadores (BDA). Este prémio monetário, no valor de 10 000 
euros, é atribuído a instituições que desenvolvem conceitos inovadores na área do 
ensino. Esta variante de recompensa da RSE pode ser definitivamente entendida 
como uma medida de RSE das próprias empresas envolvidas no prémio. Da mesma 
forma que um prémio ganho, anunciar a criação e entrega de um prémio na área da 
SER, pode gerar um impacto positivo na imagem da empresa. 
 
O “Prémio para Transferências Sociais”, conferido pela Câmara de Indústria e 
Comércio de Braunschweig/Alemanha apresenta uma abordagem inovadora. Foi 
anunciado pela primeira vez em 2010, com uma recompensa no valor de 10 000 
euros. Todas as empresas nesta região podem candidatar-se em conjunto com uma 
instituição social que estejam a apoiar. A recompensa monetária será atribuída à 
instituição social. Os critérios de atribuição do “Prémio para Transferências Sociais” 
exigem que o apoio da empresa à instituição social não seja apenas de natureza 
financeira, mas também de natureza material e pessoal. Ou seja, pretende-se com 
este prémio avaliar a relevância que o projecto, na sua essência, assume para a 
sociedade. 
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Comentário adicional 
 
Selecção de concursos de RSE de Âmbito nacional na Alemanha 
 
Iniciativa "Liberdade e Responsabilidade"          
Atribuído anualmente, este prémio reconhece o compromisso das empresas nas 
categorias de pequenas, médias e grandes empresas. É apoiado pelas associações 
comerciais BDA (Associação Federal Alemã de Empregadores), BDI (Confederação 
da Indústria Alemã), DIHK (Associação das Câmaras Alemãs de Indústria e 
Comércio), ZDH (Associação Central Alemã de Comércio) e pela revista 
Wirtschaftswoche, com o alto patrocínio do Presidência da República Alemã. 
 
http://www.freiheit-und-verantwortung.de  
 
 
Subvenção "Empresas Médias Sustentáveis" 
Este prémio é atribuído pelo banco ético para as empresas médias que estão 
conciliam um compromisso ecológico, económico e social na sua actividade a longo 
prazo. 
 
http://www.ethikbank.de  
 
 
"ZIVIL" 
O "ZIVIL" é um prémio de RSE atribuído pela associação de jovens economistas 
alemães, e distingue o compromisso social das empresas médias. 
 
http://www.wjd.de/zivil 
  
 
"Moldar o Emprego – Empresas com Responsabilidade" 
Concurso do Ministério Federal Alemão do Trabalho e Segurança Social e da 
"Iniciativa para o emprego". Distingue as empresas de todos os ramos de actividade, 
tamanhos e formas jurídicas, com um empenho exemplar e decisivo na área do 
emprego. Iniciativas conjuntas e colaborações de empresas com outras instituições 
sociais também são elegíveis para este prémio, desde que comprovadamente 
“moldem o emprego”. 
 
http://www.beschaeftigung-gestalten.de 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.freiheit-und-verantwortung.de/
http://www.ethikbank.de/
http://www.wjd.de/zivil
http://www.beschaeftigung-gestalten.de/
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Prémio importante de RSE no Reino Unido  
 
Prémio “Negócios em Comunidade” 
 
O Prémio de Excelência “Negócios em Comunidade” identifica as empresas que 
tiveram, e continuam a ter, um impacto positivo na sua comunidade, meio ambiente, 
mercado e trabalho. Este prémio tenta olhar para além das manchetes sociais das 
empresas e encontrar provas sobre o impacto destes programas de RSE. Sempre 
que se comprova que a iniciativa está realmente a marcar uma diferença, recebe um 
Big Tick (visto). Além dos Big Tick, é escolhido um vencedor em cada categoria de 
excelência. 
 
http://www.bitc.org.uk/awards_for_excellence/categories/index.html 
 
 
Concursos e prémios na Hungria 
 
Associação Húngara de Relações Públicas 
 
 http://www.mprsz.hu/ContentShow.aspx?Name=CSRBP    
 
 
RSE na Hungria:  
 
http://www.csrhungary.eu  
 
 
Zöld Iroda  
 
http://www.zoldiroda.hu   
 
 
Perspectiva sobre os prémios de RSE na Hungria 
 
http://csrajanlas.wordpress.com 
 
 
Informações e recursos adicionais 
 
Informationsplattform der Kampagne: „Mit Verantwortung gewinnen – Verantwortliche 
Unternehmensführung im Mittelstand“ 
 
http://www.verantwortliche-unternehmensfuehrung.de 
 

Deutscher Arbeitgeberpreis für Bildung  

http://www.mprsz.hu/ContentShow.aspx?Name=CSRBP
http://www.csrhungary.eu/
http://www.zoldiroda.hu/
http://csrajanlas.wordpress.com/
http://www.verantwortliche-unternehmensfuehrung.de/


                                                                                                                                                                                                                    

                                  ,  
 

The project "InnoTrain CSR" is organized by GILDE GmbH and has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the 
views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 12/2010  

 

InnoTrain CSR 

www.csr-training.eu 

http://www.arbeitgeberpreis-fuer-bildung.de 
 
 
„Sozialtransferpreis“ der Industrie- und Handelskammer Braunschweig 
 
http://www.braunschweig.ihk.de/unternehmensfoerderung/istp/ 
 
 
SOCIALSME - Sustainability and social responsibility through learning in SME:  
http://www.socialsme.org/index.php/pt   
 
 
http://www.grace.pt/projecto.php?id=14&tab=premio_rse 
 
 
http://www.egf.pt/content/index.php?action=detailfo&rec=1819&t=Valorsul-ganhou-
premio-de-responsabilidade-social- 
 
 
http://www.acidi.gov.pt/noticias/visualizar-noticia/4cdbf6690fdc5/alta-comissaria-
entrega-premio-de-responsabilidade-social 
 
 

http://www.ionline.pt/conteudo/51896-responsabilidade-social-ikea-e-axa-vencem-
premio-igualdade-e-qualidade 
 
 
http://www.greensavers.pt/2010/11/26/responsabilidade-social-delta-worten-e-
continente-com-campanhas-mais-eficazes/ 
 
 
  

http://www.arbeitgeberpreis-fuer-bildung.de/
http://www.braunschweig.ihk.de/unternehmensfoerderung/istp/
http://www.socialsme.org/index.php/pt
http://www.grace.pt/projecto.php?id=14&tab=premio_rse
http://www.egf.pt/content/index.php?action=detailfo&rec=1819&t=Valorsul-ganhou-premio-de-responsabilidade-social-
http://www.egf.pt/content/index.php?action=detailfo&rec=1819&t=Valorsul-ganhou-premio-de-responsabilidade-social-
http://www.acidi.gov.pt/noticias/visualizar-noticia/4cdbf6690fdc5/alta-comissaria-entrega-premio-de-responsabilidade-social
http://www.acidi.gov.pt/noticias/visualizar-noticia/4cdbf6690fdc5/alta-comissaria-entrega-premio-de-responsabilidade-social
http://www.ionline.pt/conteudo/51896-responsabilidade-social-ikea-e-axa-vencem-premio-igualdade-e-qualidade
http://www.ionline.pt/conteudo/51896-responsabilidade-social-ikea-e-axa-vencem-premio-igualdade-e-qualidade
http://www.greensavers.pt/2010/11/26/responsabilidade-social-delta-worten-e-continente-com-campanhas-mais-eficazes/
http://www.greensavers.pt/2010/11/26/responsabilidade-social-delta-worten-e-continente-com-campanhas-mais-eficazes/
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Passos simples para construir a sua estratégia 

de RSE 

8.9.  Organizar e personalizar a RSE na empresa – Entrevista com 
um especialista 
 
 
Resumo 
 

Uma implementação bem sucedida e duradoura da Responsabilidade Social 
Empresarial (RSE) nas empresas exige a intervenção de estruturas 
organizacionais com capacidade de decisão quanto a funções, 
responsabilidades e garantia de qualidade. A integração da RSE no core 
business coloca desafios particulares a cada empresa. Ao mesmo tempo, a 
gestão da RSE dentro da empresa vai-se tornando mais profissional, 
conferindo à RSE um papel cada vez mais proeminente como factor 
competitivo. Lothar Hartmann, director de gestão da sustentabilidade da 
empresa de serviços de expedição memo AG, a qual recebeu já diversos 
prémios de RSE, fala-nos sobre a rotina operacional da RSE e a gestão da 
sustentabilidade. Informações de fundo sobre a RSE no memo AG são 
apresentadas no capítulo 7, através de um estudo de caso. 
 

  
Objectivos de aprendizagem 
 

 Conhecer a gestão operacional da RSE numa empresa a partir de um 
exemplo prático  
 
 

Conteúdos de aprendizagem em RSE 
 
InnoTrain: Por onde começou o seu envolvimento pessoal com a RSE? 
 
Lothar Hartmann: Eu tinha já um talento especial para temas ecológicos desde o 
tempo em que estudava economia empresarial, especialmente no campo da 
logística industrial ou da gestão industrial. Portanto, foi um excelente desafio para 
mim – que me “chamou”, finalmente, para esta área – o ter começado a trabalhar na 
memo AG, uma empresa que colocou, desde a sua fundação em 1990, a 
sustentabilidade na base da sua missão corporativa. Fiquei particularmente 
entusiasmado com a ideia de só aceitar no catálogo de produtos da empresa, 
apenas os produtos mais sustentáveis em termos sociais, ambientais e de saúde. 
 
Quando comecei a trabalhar para a memo AG, em 1997, fui inicialmente colocado a 
gerir a produção de catálogos e o desenvolvimento da loja virtual. Em paralelo, 
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investi em formação contínua em part-time, tendo feito neste período, 
nomeadamente, a minha formação técnica na área da protecção do meio ambiente. 
Nesta fase, fiz ainda um esforço para alargar significativamente os meus 
conhecimentos sobre os diferentes temas ecológicos e sociais: design sustentável 
de produtos, logística “verde”, para citar apenas alguns. Embora a ideia de RSE 
estivesse já naquela época enraizada em todas os departamentos da memo, seja na 
concepção do catálogo de produtos, logística, gestão de instalações ou orientação 
dos colaboradores, faltava um sistema de gestão que coordenasse e perspectivasse 
os vários departamentos como um todo. Nasceu então a ideia de introduzir um 
conceito global de gestão da sustentabilidade. A integração da gestão da qualidade 
num sistema mais geral de gestão da sustentabilidade deveria marcar todo o 
processo. No final de 1998, a direcção da memo AG nomeou-me finalmente para 
desenvolver e implementar um sistema de gestão da sustentabilidade. 
 
 
InnoTrain: Quais foram os seus primeiros passos e experiências na área da RSE? 

Lothar Hartmann: Numa primeira etapa, analisámos todos os processos em conjunto 
com os trabalhadores e no âmbito de auditorias efectuadas, registámos os 
conteúdos mais importantes e realizámos análises de correlação detalhadas. 
Elaborámos ainda o primeiro “ecobalanço” da empresa no qual medimos e 
registámos todas as entradas e saídas de materiais e fluxos de energia relevantes. 
Conseguimos identificar de forma rápida medidas de optimização facilmente 
implementáveis logo nesta primeira fase. Estas foram, na sua maioria, executadas 
directamente por colaboradores responsáveis pelo processo, permitiram atingir 
desde logo, alguns benefícios ecológicos, económicos de qualidade. 
 
Na segunda etapa, a direcção analisou os processos e resultados do “ecobalanço”, 
para em seguida definir os passos seguintes para a criação de uma perspectiva 
universal para empresa e definição de metas estratégicas. Todos os colaboradores 
receberam então informação completa sobre o conteúdo do novo sistema de gestão, 
tendo sido dada a oportunidade de se envolverem activamente na implementação do 
mesmo, para além das suas responsabilidades formais. 
 
Desde então, este processo tem sido repetido periodicamente através de auditorias 
feitas aos departamentos de seis em seis meses, com reuniões de interligação 
centradas nas necessidades, no “ecobalanço” anual e num relatório de avaliação do 
sistema para a direcção. Os objectivos estratégicas são então desenvolvidos ou 
redefinidos, e muitas das medidas operacionais aplicadas partem destes 
procedimentos. Isto é o que nós chamamos, na memo AG, de processo de melhoria 
contínua. 
 
 



                                                                                                                                                                                                                    

                                  ,  
 

The project "InnoTrain CSR" is organized by GILDE GmbH and has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the 
views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 12/2010  

 

InnoTrain CSR 

www.csr-training.eu 

InnoTrain CSR: Qual é a sua rotina diária operacional enquanto responsável de 
RSE?  
 
Lothar Hartmann: Na minha opinião, a rotina diária de um director de RSE deve 
incluir um leque amplo de actividades, e estou a falar a um nível geral. Um director 
de RSE pode ser tanto um especialista como um polivalente. A sua “prioridade n.º1” 
é a formação contínua em todas as matérias relevantes de sustentabilidade. 
 
Uma vez que na memo a RSE é integrada localmente, pela própria empresa, as 
minhas principais funções consistem em garantir informação, aconselhamento e 
coordenação. Sou também uma espécie de “consultor corporativo interno”. É muito 
raro ser eu a realizar todo o projecto ou actividades sozinho. Normalmente, ajudo na 
fase de implementação e, em seguida, faço o processo de controlo aprovado no 
âmbito do sistema de gestão da empresa. Devido ao crescimento da empresa e da 
sua força de trabalho, o volume de actividades de consultoria e de informação 
deverá continuar a crescer. Actualmente, o nosso maior desafio organizacional é 
conseguir uma maior integração das lideranças sectoriais e de departamentos na 
perspectiva de RSE definida pela empresa. A nossa meta é que cada um destes 
responsáveis se torne, com o tempo, um gestor de RSE no seu departamento. 
 
Como director de sustentabilidade, sou co-responsável pela redacção do nosso 
relatório periódico de sustentabilidade e pela certificação da empresa nas várias 
normas que interferem na RSE: a ISO 9001, a ISO 14001, a FSC ou a EC Eco 
Ordinance.  
 

InnoTrain: Como organiza a RSE em relação aos colaboradores de toda a empresa? 

Lothar Hartmann: A estrutura organizacional da memo AG foi desenhada a nível 
local, e um dos aspectos que nos preocupou foi incentivar os colaboradores a 
trabalhar tanto ao nível do seu departamento, como com os restantes departamentos 
da empresa. A colaboração intensiva entre todos os colaboradores – 
independentemente do seu nível hierárquico – ajuda-nos a conseguir um processo 
de melhoria contínua nas diversas actividades de negócio. 
 
 
InnoTrain: Na sua opinião, quais as oportunidades e riscos associados à RSE nas 
pequenas e médias empresas? E quais os factores críticos de sucesso? 
 
Lothar Hartmann: Façamos o exercício simples de olhar para as notícias publicadas 
na imprensa nos últimos anos: vemos sobretudo escândalos relacionados com os 
alimentos, problemas associados às alterações climáticas, más condições de 
trabalho, entre outros temas relevantes de RSE. O consumidor final está cada vez 
mais bem informado e, ao mesmo tempo, sensibilizado. Isto diz-nos que os 
utilizadores finais irão dar maior importância aos aspectos sociais, ambientais e de 
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saúde nas suas decisões futuras de compra. Isto afecta em particular as empresas 
pequenas e médias empresas (PME). Se uma empresa aplica já uma politica de 
RSE, será mais capaz de gerar vantagens competitivas no futuro face aos seus 
concorrentes, incluindo os maiores. Um dos desafios com que as pequenas e 
médias empresas têm hoje de lidar é a recolha eficiente de informações. As PME 
não dispõem, muitas vezes, de recursos e de capacidade para gerir e seleccionar a 
multiplicidade de informações necessárias para se tomar uma decisão nos tempos 
que correm. Desta forma, faz muito sentido uma colaboração intensa com as 
organismos governamentais e com as ONG. 
 
 
InnoTrain: Uma dica de especialista – “algo que deve ser seguido”? 

Lothar Hartmann: Comecem com medidas pequenas, realistas e fáceis de 
implementar, em particular as que incidem e ajudam os colaboradores a executar as 
suas rotinas diárias. A sustentabilidade não é uma questão de números. Na verdade, 
aplica-se a seguinte ideia: a própria viagem é o seu destino. 
 
 
Informações e recursos adicionais 
 
memo AG – Lothar Hartmann, director de gestão da sustentabilidade  
 
http://www.memo.de  

http://www.memo.de/
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Passos simples para construir a sua estratégia 

de RSE 

8.10. Aconselhamento e apoio no âmbito da RSE – Entrevista com 
um especialista 

 
 
Resumo 
 

Que aconselhamento e consultoria precisam as empresas para aplicar a 
Responsabilidade Social Empresarial (RSE)? O Dr. Norbert Taubken 
desenvolveu a RSE para a AOL Alemanha no início deste século. Como 
pioneiro nos serviços de consultoria em RSE, o Dr. Taubken dirige 
actualmente a consultora Scholz & Friends Reputation, inserida na agência 
global de comunicação Scholz & Friends. Deixamos um resumo das suas 
ideias, retiradas da seguinte entrevista: “Independentemente daquilo que 
queira ou possa mudar na sua estratégia, uma empresa deve ter sempre em 
conta a RSE – e equipá-la com as ferramentas necessárias.” 
 

  
Objectivos de aprendizagem 
 

 Conhecer a abordagem de RSE a partir da perspectiva de um consultor 
 
 

Conteúdos de aprendizagem em RSE 
 
As empresas precisam de um consultor corporativo, de um consultor de 
comunicação, de um consultor ambiental ou de uma agência de RSE para a sua 
responsabilidade social?  
 
Dr. Norbert Taubken: Todos estes protagonistas assumem um papel activo no 
domínio da RE*. As fronteiras são muitas vezes ténues. Por exemplo, eu dirijo uma 
empresa de consultoria estratégica de RE inserida numa agência de comunicação. 
Os bons consultores fornecem serviços a partir de uma perspectiva própria de RE, 
projectado para conduzir a empresa um ou dois passos em frente, em relação a uma 
área ou tarefa específica. Pessoalmente, a designação do consultor não é o que 
mais me importa, mas sim a correspondência entre as necessidades da empresa 
requisitos e as suas competências e experiência. 
 
Para as empresas, é importante perceber que as agências e os consultores focam 
desempenhos distintos no âmbito da RE. Antes de qualquer outro passo, a empresa 
deve avaliar cuidadosamente o seu entendimento do que é a RE, e relacioná-lo com 
um conjunto de competências requeridas. Um especialista de marketing que lida 
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também com a RSE pode proporcionar às empresas uma perspectiva de marketing 
sobre o tema. Este consultor pode ter encontrado elementos de marketing atractivos 
na noção de sustentabilidade, e saber como usá-los para chegar aos consumidores. 
Mas, muito provavelmente, não será capaz de dizer muito às empresas sobre a 
orientação estratégica, o desenvolvimento organizacional e a implementação de 
estruturas de RE. Um consultor corporativo facilmente percebe as tendências que 
vão ter impacto geral sobre a economia no futuro, podendo ser útil no campo da 
inovação de produtos. A vantagem destas relações estreitas entre os profissionais 
no campo da RE e da sustentabilidade é que estes acabam por ser, em geral, 
bastante polivalentes, e por ter uma visão global e inclusiva dos factores externos. 
Isto pode ser muito útil no posicionamento estratégico face à RE. É importante que a 
linha de orientação da estratégia de RE esteja correcta e atempadamente definida. A 
inovação do produto, a interligação com o marketing, as estruturas de recursos 
humanos e outros factores irão naturalmente, ao seu lugar, com o tempo. 
 
 
Que aspectos são abrangidos pela consultoria em RSE? 
 
Dr. Norbert Taubken: O principal aspecto, em primeiro lugar: Uma agência ou 
empresa de consultoria não será capaz de garantir uma "explicação-padrão" sobre o 
que é RE. A questão está em descobrir o que significa responsabilidade para a 
empresa específica. E essa pergunta precisa ser respondida dentro da própria 
empresa. A responsabilidade de um consultor é assegurar que a empresa dispõe de 
uma perspectiva externa bem fundamentada enquanto realiza este processo, e 
integra os resultados desta análise no processo de decisão. A consultoria em RE 
modera e auxilia a empresa a realizar este processo. A minha abordagem a este 
respeito é: no âmbito da formação da estratégia de RE, tudo o que a empresa for 
capaz de realizar internamente deve ser feito internamente. Por outras palavras: 
tudo começa num bom planeamento do processo. A direcção, o conselho de 
administração e o nível operacional devem estar em contacto e determinar em 
conjunto o objectivo. Isso dará origem a um cronograma que vai esclarecer se faz 
sentido obter aconselhamento externo ou adquirir mais recursos de tempo. 
 
 
Por onde começa o aconselhamento em RSE? 
 
Dr. Norbert Taubken: Nenhuma empresa parte do zero. Isto não é mais do que ir à 
procura de tesouros escondidos! Nunca me deparei com uma empresa sem RE. No 
máximo, algumas precisam de uma segunda observação, mais minuciosa, para 
começarem a revelar uma riqueza de medidas e acções que, nos dias de hoje, são 
agrupadas sob os termos RE ou RSE. Esta revelação provoca frequentemente uma 
reacção de surpresa, do tipo “pois, nós temos feito isso desde o começo!”. Um 
importante efeito secundário: este processo de inventariação apela à integração de 
todos os elementos centrais da empresa. Se o papel de protagonista é dado a uma 
pessoa externa, isto resulta numa orientação incompleta sobre a RE, por um lado, e 
acaba por gerar uma oposição interna, por outro. 
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A segunda fase consiste em avaliar o status quo. As actividades serão confrontadas 
com os objectivos económicos da empresa. A RE é sempre uma tarefa transversal. 
Não diz respeito a um único departamento, percorrendo antes toda a empresa na 
forma de uma atitude perante valores. Não devemos estabelecer um departamento 
ou cargo de RE separado das restantes estruturas da empresa, mas antes 
posicionar a RE como parte integrante da sua própria actividade produtiva, ou seja, 
integrá-la nos objectivos estratégicos de negócio, na estrutura corporativa e na 
missão e valores da empresa. Esta é a única maneira do seu perfil de RE ajudá-lo a 
encontrar a resposta sobre o que significa responsabilidade para sua empresa. 
 
 
A que aspectos deve a consultoria em RSE prestar especial atenção? 
 
Dr. Norbert Taubken: A consultoria em RE deve ser capaz de avaliar 
economicamente um compromisso social. Muitas empresas estão a realizar boas 
acções sociais de forma intuitiva, numa grande variedade de projectos e temas que 
existem e têm naturalmente de ser considerados positivos. No entanto, hoje em dia a 
Cidadania Empresarial significa um compromisso social estrategicamente 
posicionado. É precisamente neste ponto que os consultores devem deslizar para o 
papel de um economista empresarial. No entanto, o retorno sobre o investimento 
segue regras distintas em relação à necessidade de um lucro rápido. Os consultores 
podem ajudar a descobrir as categorias e indicadores adequados para este efeito. 
Um dos princípios básicos do aconselhamento em RE deve ser o foco comunicativo, 
pelo menos – nos "faróis", nos sinais de aviso mais importantes. Temos que nos 
acautelar em relação aos pontos críticos e incentivar a empresa a desenvolver uma 
atitude credível perante estes. Este processo de definição de prioridades, de 
focagem e de posicionamento pode facilmente levar dois ou três anos. 
 
 
Que tipo de tendências antevê, na sua perspectiva nos consultoresde RSE? 
 
Dr. Norbert Taubken: A integração dos stakeholders em temas e processos 
específicos das empresas está a aumentar. A questão agora é saber em que medida 
as empresas desejam abrir-se ao exterior. Tem tudo a ver com os discursos, 
compromissos, e com a vontade de encontrar soluções, sobretudo também como os 
stakeholders mais críticos. Com base neste desenvolvimento, as formas de diálogo 
estão a crescer e a complexificar-se, e as ferramentas da Web 2.0 são cada vez 
mais usadas. 
 
Outro tópico relevante é a forma como hoje em dia é possível sensibilizar e tornar 
mais conscientes os consumidores acerca da RE. Como é os consumidores 
encaram que o dinheiro adicional que eu estou a investir para tornar os meus 
produtos melhores, mais ecológicos e sustentáveis, podem muitas vezes reflectir-se 
num um preço um pouco mais alto? Ou num volume de negócios mais alto? Estes 
desafios vão afectar fortemente as agências de comunicação no futuro. 
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Dado que muitas empresas actuam hoje a uma escala global, a harmonização 
internacional dos projectos de cooperação é outro tema quente. Uma mesma 
empresa pode representar diferentes valores e compromissos sociais em momentos 
e países diferentes. Do ponto de vista da empresa, faz sentido lidar com um tema 
social, a um nível internacional, a fim de obter dados operacionais além-fronteiras. O 
desafio é desenvolver um chapéu conceptual global para um determinado tópico, 
criando uma postura coerente internacionalmente que pode, ao mesmo tempo, ser 
adaptada a nível regional. É um erro negligenciar os diferentes antecedentes 
socioculturais e a história nas diferentes regiões do planeta. 
 
 *Nota: O parceiro entrevistado usa o termo RE (Responsabilidade Empresarial) em vez de RSE. Para mais informações sobre 
a distinção entre os termos RSE e RE, deve consultar o módulo 1.2.  

 
 
Informações e recursos adicionais 
 
Scholz & Friends Reputation – Dr. Norbert Taubken, Director de Negócio 
 
http://www.s-f.com/reputation 
  

http://www.s-f.com/reputation

